
UNIVERSIDADE	  DE	  LISBOA	  
 

Faculdade de Letras 
 

Área das Ciências da Linguagem 
 
 
 
 

	  

 
 
 
 

UNIVOCIDADE NA LINGUAGEM 
ESPECIALIZADA 

 
 

Relatório de Estágio  
 
 
 
 
 

Ana Filipa Henriques Ferreira 
 

Mestrado em Tradução 
 

2014



 
 

Universidade de Lisboa 
Faculdade de Letras 

 
Área das Ciências da Linguagem 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

UNIVOCIDADE NA LINGUAGEM 
ESPECIALIZADA 

 
 

Relatório de estágio na Onoma Traduções 
 
 
 
 
 

Ana Filipa Henriques Ferreira 
 

Mestrado em Tradução 
	  

2014 
	  
	  

Orientadora: Professora Doutora Maria Clotilde Almeida 
	  
	  
	  



	   	   i	  

Agradecimentos 
	  

 

Agradeço à Professora Doutora Clotilde Almeida por toda a 

orientação e apoio que me prestou no período de realização do 

presente relatório.  

 

Estou grata à Onoma não só pela assistência, disponibilidade e 

amabilidade, mas também pela oportunidade que me foi 

concedida de estagiar na empresa, que me permitiu ganhar 

experiência de trabalho em tradução. 

 

Agradeço também à minha família e amigos pelo apoio 

incondicional que sempre me deram, ao longo de todo o período 

de estágio e de elaboração do presente relatório. 



	   	   ii	  

Resumo 
 

O presente relatório foi elaborado na sequência do estágio 

curricular em Tradução, no âmbito do Mestrado de Tradução da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Com a duração 

total de 240 horas, distribuídas por dois semestres, o mesmo teve  

lugar na Onoma, gabinete de traduções sediado em Lisboa,  no 

ano lectivo 2013/2014. No âmbito do referido estágio, procedeu-

se à tradução de textos de linguagem especializada, integrando 

vários subdomínios, tendo sido complementarmente elaborados 

glossários temáticos inglês-português, por forma a garantir a 

necessária coerência terminológica entre os vários textos 

traduzidos. 

 

Uma vez terminado o estágio, foi elaborado o presente relatório, 

intitulado Univocidade na Linguagem Especializada, que incide 

sobre a questão da terminologia em diversas linguagens 

especializadas, nomeadamente nos subdomínios das Ciências 

Médicas, Direito, Finanças, e Moda. A questão central tratada 

concerne a univocidade nas linguagens especializadas, bem como 

os diversos instrumentos que permitem a sua vigência, dos quais 

destacamos a exiguidade da sinonímia intralinguística a par da 

ausência de antonímia, em contraponto ao que acontece com a 

linguagem geral. Será também abordado o papel da metáfora 

convencionalizada na construção das terminologias. 

 

 

Palavras-chave: linguagem especializada; univocidade; 

sinonímia intralinguística; metáforas convencionalizadas.  
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Abstract 
 

The present report was elaborated following my curricular 

translation internship within the Master’s Degree in Translation at 

FLUL during the school year of 2013-14, for two semesters, 

amounting to 240 hours. The internship was hosted by Onoma 

Translation Agency, in Lisbon. The thematic glossaries were 

created based on the translation of texts from different specialized 

subdomains from English into Portuguese in order to guarantee 

terminological coherence among the texts translated during the 

internship. 

 

Following the internship, the present report, entitled Univocity in 

Specialized Language, was elaborated to deal with the issue of 

univocity of terminologies, namely in the domains of Medicine, 

Law, Finance, and Fashion, by means of signalling the scarceness 

of intralinguistic synonymy and of the impossibility of establishing 

antonyms, as is the case of general language. 

 

Special attention was also dedicated to the roles of metaphor and 

metonymy as they play a decisive role in the coinage of 

specialized language. 

 

 

 

Key words: univocity; specialized language; intralinguistic 

synonymy convencionalized metaphor 

  



	   	   iv	  

Estágio na Onoma 
 

O presente relatório, conducente ao grau de Mestre em Tradução, 

decorre do estágio curricular no âmbito do mestrado de Tradução 

da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa realizado na 

Onoma, uma empresa de tradução sediada em Lisboa. A duração 

do estágio foi de 120 horas em cada um dos dois semestres, 

perfazendo um total de 240 horas de estágio, no ano lectivo de 

2013-14. 

 

Durante o estágio na Onoma, fui supervisionada localmente por 

duas tradutoras, Maria José Gil e Ana Mendes que, não só me 

elucidaram relativamente aos procedimentos internos da empresa, 

como também me deram a conhecer o “Manual de Boas Práticas 

de Tradução” da Onoma, bem como as aplicações informáticas de 

Tradução Assistida por Computador, disponíveis na empresa, a 

saber, Memo Q e SDL Trados 2007. 

 

Convém assinalar que parte das traduções que realizei durante o 

estágio já tinham sido previamente traduzidas por um tradutor da 

Onoma. Desta forma, pude comparar as traduções feitas por mim 

com as traduções feitas por um tradutor profissional, o que me 

possibilitou uma melhor autoavaliação das minhas competências 

de tradução. Para além disso, durante o processo de tradução tive 

acesso à internet, a vários dicionários de especialidade e ao 

glossário eletrónico da empresa, elaborado a partir de textos 

anteriormente traduzidos.  

 

Registe-se que os textos traduzidos durante o estágio não serão 

apresentados na sua forma completa no presente relatório, em 

face de compromissos de sigilo profissional assumidos pela 

empresa. Desta forma, ao longo do relatório, serão apresentados 
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apenas pequenos excertos dos textos traduzidos durante o 

estágio. 	    



	   	   vi	  

Nota Prévia 
 

Todas as figuras que se encontram neste relatório são da minha 

autoria, à exceção daquelas que possuem indicação em contrário, 

constante da respectiva legenda. 
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Introdução 
	  
Nos dias que correm, a tradução assume um papel cada vez mais 

importante em consequência da globalização e da importação e 

exportação de produtos e serviços. Tendo em conta este facto, o 

estágio curricular na Onoma incidiu sobre a  tradução de textos de 

linguagem especializada das mais variadas áreas, o que me 

permitiu adquirir uma vasta experiência neste domínio e 

desenvolver o presente relatório em torno duma das questões 

centrais à terminologia, a univocidade do significado. 

 

Mencione-se que as traduções realizadas em estágio variaram em 

grau de dificuldade, consoante o subdomínio técnico, o público-

alvo a que o texto era destinado, bem como o nível de 

especialização do assunto. 

 

Pudemos comprovar a pertinência do tema aquando da elaboração 

dos diversos glossários terminológicos de linguagens 

especializadas, que acompanham o presente relatório. 

Procedemos à sua compilação da seguinte forma: durante o 

processo de tradução foi compilada a terminologia usada nos 

textos traduzidos e sua respetiva tradução. Registe-se que as 

áreas de especialidade trabalhadas na tradução foram as ciências 

médicas, moda, engenharias, prestação de serviços, história, 

finanças, direito, segurança e qualidade, aviação, ferrovias e SAP. 

A terminologia de todas as áreas da especialidade foi agrupada em 

glossários bilingues inglês-português, sendo que apenas constam 

do presente relatório os que possuem um número mais elevado de 

termos. Como se pode depreender, os textos de partida 

encontravam-se todos em inglês e foram traduzidos para 
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Português Europeu com recurso a dicionários e a bases de dados 

quer online, quer disponibilizados pela Onoma Traduções. 

 

	  

1. Tradução e Linguagem de especialidade 
	  

1.1. Identificação dos subdomínios de tradução 

 
Figura 1: Distribuição de textos por subdomínios de especialidade. 

 

No contexto do estágio curricular realizado na Onoma Traduções 

foram realizadas traduções de 44 textos em vários subdomínios da 

tradução técnica, cuja distribuição por subdomínios se pode 

encontrar na figura 1. Nela pretendemos, por um lado, dar uma 

panorâmica quantificada dos textos traduzidos e, por outro, por 

outro apresentar o critério que seguimos para justificar a inclusão 

e análise no presente relatório de apenas quatro subdomínios – 

ciências médicas, direito, finanças e moda. 
 

Subdomínio Ciências 

Médicas 

Direito Finanças Moda Outros 

Número de 

textos 

17 3 3 3 18 
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Figura 2: Análise quantitativa dos textos traduzidos 

 

Conforme acabámos de enunciar, o presente relatório incide 

apenas sobre quatro subdomínios – ciências médicas, direito, 

finanças e moda – embora fossem traduzidos textos de outros 

subdomínios de especialidade, como já foi anteriormente referido. 

 

Como se pode verificar, o subdomínio de tradução predominante 

durante o estágio foi o das ciências médicas, seguido por direito, 

finanças e moda. Assim sendo, o corpo do texto do presente 

relatório será dedicado a estes quatro subdomínios. 

 

 

1.2 Linguagem geral versus a linguagem de especialidade 

 

 Linguagem geral designa a linguagem no seu total, ou seja, a 

linguagem geral e a linguagem especializada. Como nos diz 

Coanca: 

 

36%	  

6%	  
6%	  6%	  

46%	  

Análise	  quantitativa	  dos	  textos	  traduzidos	  

Ciências	  Médicas	  

Direito	  

Finanças	  

Moda	  

Outros	  
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(…) Specialized languages are sub-

assemblies of the common language and 

lexical units of the common language, 

too (…)11 

 
 

 

As linguagens especializadas são diferentes da linguagem geral, 

tendo em conta os contextos comunicativos, bem como a 

informação que transmitem. Portanto, a distinção entre linguagem 

geral e linguagem especializada decorre quer das interações 

comunicativas quer da vigência (ou ausência) de conhecimentos 

especializados.  

 

Luís Cavaco-Cruz (2012:14) define o texto técnico como: 

 

(...) um ato concreto de comunicação 

em que: 

• os emissores são especialistas, 

engenheiros, técnicos ou profissionais; 

• os destinatários são outros especialistas, 

engenheiros e técnicos, formadores ou 

público em geral; 

• a situação comunicativa está relacionada 

com a indústria, a exploração de 

recursos naturais, agrários e marítimos, 

a fabricação de produtos, e a oferta de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Disponível em: 

http://www.rebe.rau.ro/RePEc/rau/jisomg/SP11/JISOM-SP11-

A22.pdf   

Acedido a: 8 de Setembro de 2014 
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serviços; 

• o foco predominante é a exposição ou a 

exortação; 

• o meio é geralmente escrito; 

• o tema é de natureza exclusivamente 

técnica. (...) 

 

A linguagem especializada é utilizada em contextos de 

comunicação de conhecimento especializado, ou seja, é uma 

linguagem natural considerada como um vetor de comunicação de 

informações relativas a conhecimentos especializados. Assim, a 

tradução técnica é feita a partir de textos que se inscrevem numa 

área especializada.  

 

O texto técnico possui também uma função social, já que, 

segundo Cavaco-Cruz (2012:11): 

 

(...) Os textos provenientes da tradução 

técnica – e consequentemente, os da 

escrita técnica – cumprem uma função 

essencialmente pragmática e utilitária. É 

deles que emana, diariamente, a 

panóplia de atividades que enformam a 

vida das pessoas: quer seja atividades 

profissionais, escolares ou lúdicas (...) 

 

Relativamente ao vocabulário especializado, este é composto, na 

sua maioria por termos que em princípio só serão utilizados por 

especialistas, embora por vezes tal não aconteça. Assim, existem 

termos com diferentes graus de especialização, consoante a 

comunicação decorra entre especialistas e leigos ou 

exclusivamente entre especialistas. 
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Apesar de existir esta diferenciação entre linguagem geral e 

linguagem especializada, é necessário sublinhar que estas duas 

linguagens são permeáveis uma à outra, sendo que se recorre a 

lexemas da linguagem geral para cunhar termos científicos. É de 

sublinhar que, esta permeabilidade resulta em mudanças de 

significado inerentes ao carácter orgânico da linguagem. Quando 

um termo especializado passa para a linguagem geral, 

geralmente, adquire um significado ligeiramente diferente, 

deixando assim de pertencer à linguagem especializada, como 

veremos mais adiante neste relatório que acontece com o termo 

“clone”. 

 

 

1.3. Tradução técnica e tradução científica 

 

Apesar de muitas vezes estes serem considerados termos 

sinónimos, tradução técnica e tradução científica referem-se a 

duas áreas de tradução diferentes. Ainda que tenham aspetos em 

comum, como o facto de terem terminologia específica e de 

abordarem temas de uma especialidade concreta, têm também 

aspetos divergentes, como geralmente é o caso do público-alvo. 

 

Chambers (1992 apud Byrne 2010:8) define ciência como: 

 

Knowledge ascertained by observation 

and experiment, critically tested, 

systematized and brought under general 

principles. 

 

Ou seja, tradução científica relaciona-se com a tradução de textos 

com “conhecimentos obtidos através da observação e da 
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realização de experiências, testados com sentido crítico e 

colocados sob princípios gerais”. Por sua vez, a tradução técnica 

relaciona-se com textos associados à tecnologia, que é definida 

pelo Concise Oxford English Dictionary como: 

 

(...) the application of scientific 

knowledge for practical purposes (...) 

 

Ou seja, a aplicação de conhecimentos científicos a fins práticos.  

 

Assim sendo, pode-se inferir que a tradução científica se relaciona 

com a ciência pura, enquanto a tradução técnica se relaciona com 

a tradução de textos que têm que ver com a forma como o 

conhecimento científico é posto em prática (Byrne 2010:8). 

 

O termo tradução técnica aplica-se a uma grande variedade de 

situações, deixando um grande espaço para interpretação. 

Cavaco-Cruz (2012:7) diz-nos que vários autores chegam à 

conclusão de que: 

 

(...) línguas de especialidade revestem-

se de funções comunicativas especiais 

que subsistem independentemente das 

línguas naturais, e aparentemente 

alheadas do público geral. 

 

Contente (apud Cavaco-Cruz 2012:7) afirma ainda que: 

 

a comunicação especializada admite 

diferentes graus de especialização, 

densidade terminológica e opacidade 

cognitiva (...) 
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Cavaco-Cruz (2012:10) diz-nos ainda que: 

 

(...) os autores têm-se focalizado quase 

exclusivamente nos textos sem terem 

em atenção o seu destinatário (...) 

 

Ou seja, há uma tendência para privilegiar quase exclusivamente 

os conteúdos dos textos, sem levar em linha de conta o 

destinatário dos mesmos. Este autor aponta-nos assim para a 

necessidade de considerar a dimensão pragmática do texto 

durante a tradução; e reflete ainda sobre os fatores que 

determinam a inteligibilidade dos textos técnicos. Isto porque, 

segundo o mesmo:  

 

os estilos estão ligados à receção da 

mensagem e do conteúdo, e à forma 

como estes interagem com o recetor.  

 

(Cavaco-Cruz, 2012:17) 

 

Assim, Cavaco-Cruz (2012:19) indica os fatores que influenciam a 

boa receção de informação: 

 

• o nível de conhecimento do recetor 

acerca do assunto em questão; 

• o contexto em que é veiculada a 

informação; 

• os registos e níveis de língua 

utilizados; 

• a relevância da informação para o 

recetor; e 
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• a promoção, completude, precisão e o 

detalhe dessa informação. 

 

Como se pode verificar, são da maior importância, já que a forma 

como a informação está acessível ao utilizador é importantíssima 

no que diz respeito a uma boa receção de informação por parte do 

mesmo. 

 

É ainda de referir que o tradutor técnico deve zelar por manter a 

lealdade ao texto original.  
 

Cavaco-Cruz (op. cit.107-109) salienta as características que 

devem estar reunidas na pessoa de um tradutor técnico, sendo 

uma delas o conhecimento gramatical e neológico quer da 

língua de partida quer da língua de chegada, conforme segue: 

 

Será o conhecimento gramatical e 

neológico do tradutor, quer na língua de 

chegada quer na de partida, que lhe 

permitirá detetar matizes de significado, 

encontrar soluções e propostas de 

tradução e, finalmente, efetuar escolhas 

sensatas para problemas que pode 

solucionar mesmo sem a ajuda de 

outros especialistas que supram 

eventuais lacunas extralinguísticas. 
 

Outra característica imprescindível ao tradutor técnico, salientada 

por Cavaco-Cruz (ibid.), é a de assumir uma postura científica, 

relativamente às áreas que traduz. Como o próprio afirma: 
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Um tradutor técnico de excelência deve 

ser, naturalmente, um investigador; 

sempre que não domine uma área de 

especialização, dever-se-á preparar e 

procurar saber mais acerca dessa área. 
 

De seguida, Cavaco-Cruz (ibid,) foca a  necessidade imperiosa de 

manter elevado rigor no exercício da tradução técnica: 

 

É um processo [...] onde a 

irresponsabilidade e o desleixo não 

podem ter lugar. Por isso, o tradutor 

técnico tem de possuir um forte perfil 

auto-organizativo, com uma 

autodisciplina férrea, e uma excelente 

capacidade de priorizar as tarefas que 

tem entre mãos. 

 

A utilização diversificada de materiais colaterais é outra 

característica necessária ao tradutor técnico que Cavaco-Cruz 

(ibid.) menciona: 

 

Os tradutores técnicos devem possuir 

um vasto acervo de materiais de 

referência e de consulta, versando uma 

multiplicidade de assuntos. Estes 

materiais devem ser catalogados 

tematicamente, e estar prontamente 

acessíveis durante as pesquisas 

terminológicas e técnicas. 
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Por último, Cavaco-Cruz (ibid.) diz-nos que integridade e ética 

são também características indispensáveis ao tradutor técnico: 

 

um tradutor lida diariamente com 

documentação confidencial [...] tem a 

responsabilidade de um médico ou de 

um advogado em manter o sigilo dos 

materiais com que trabalha. 

 

Aliás, carácter sigiloso foi mantido no presente relatório, uma 

vez que não foram identificados os clientes das traduções, nem 

apresentados, nem no corpo do texto nem nos anexos, quer os 

originais quer os textos traduzidos na sua totalidade. 

 

 

1.4. O tradutor e a tradução assistida por computador 

 

Na área da compilação dos recursos terminológicos tem-se 

verificado, nos últimos tempos, o desenvolvimento de ferramentas 

de apoio ao tradutor, a fim de que o processo de tradução se 

torne mais rápido, coerente e eficaz, particularmente no que diz 

respeito à pesquisa de terminologia das linguagens especializadas. 

 

Ao utilizar sistemas de tradução assistida por computador (TAC), o  

tradutor continua a desempenhar um papel decisivo na tradução, 

já que o uso eficiente destas ferramentas de compilação de dados 

depende dele próprio. Deste modo, o tradutor pode validar 

propostas de tradução que lhe são oferecidas pelos sistemas de 

memórias de tradução – previamente inseridas por si mesmo ou 

por outro utilizador – ou corrigir propostas que não sejam 

adequadas ou mesmo cunhar terminologia nova.  
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Mediante recurso às ferramentas de TAC, tem a possibilidade de ir 

registando termos ou dados que considerar úteis para trabalhos 

futuros. Refira-se que as ferramentas de TAC englobam sistemas 

de tradução assistida, sistemas de memórias de tradução, 

sistemas de gestão terminológica e sistemas de localização. 

 

De forma específica, o modus operandi das ferramentas de TAC 

assenta  

 

• na reutilização do trabalho através da recuperação de 

material traduzido anteriormente e de terminologia que 

tenha sido guardada na base de dados; 

• na integração de novos materiais para permitir a atualização 

permanente de bases de dados criadas pelo tradutor; 

• no intercâmbio de informação proporcionado pela partilha de 

dados entre tradutores. 

 

As ferramentas de TAC são vantajosas para o tradutor técnico por 

permitirem uma otimização da sua produtividade, já que 

possibilitam a reutilização da informação de traduções anteriores, 

sendo que se pode manter a estrutura e o formato dos 

documentos originais; refira-se ainda que aumentam a coerência 

estilística e terminológica entre textos semelhantes. 

 

Um dos modelos de TAC mais utilizados por tradutores é o das 

memórias de tradução. Uma memória de tradução é um método 

de registo, armazenamento e de reutilização de traduções 

efetuadas anteriormente. Consiste numa base de dados 

constituída por pares de segmentos em que cada segmento na 

língua de partida está associado a outro segmento que contém a 

sua tradução na língua de chegada. Para gerir e aceder à 
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informação contida em memórias de tradução são utilizados 

sistemas de memórias de tradução, entre eles o Translator’s 

Workbench (lançado pela Trados), o Transit (lançado pela Star) e 

o Wordfast (lançado pela Wordfast LLC).  

 

Com a necessidade de compilar e gerir terminologia, surgem os 

sistemas de gestão de terminologia. Um sistema de gestão de 

terminológica é um interface entre a base de dados e o editor de 

texto que permite a pesquisa de termos na base de dados, assim 

como a utilização dos seus equivalentes na língua de chegada. 

Existem vários sistemas de gestão terminológica, de entre os 

quais se destaca o Multiterm (da Trados). 

 

As ferramentas de TAC são apenas e somente auxiliares do 

processo de tradução, visto que o tradutor, ainda que as utilize, 

continua a centralizar em si a decisão das escolhas tradutórias. As 

vantagens destas ferramentas residem principalmente na gestão 

mais económica do tempo, em face do rápido acesso a informação 

já anteriormente pesquisada, confirmada e revista. Alcança-se 

também uma maior consistência terminológica quer no plano 

intratextual quer no plano intertextual. 

 

2. A terminologia e a linguagem especializada 
 

Com a importância que atualmente é dada à ciência e à 

tecnologia, a forma como se designam, estruturam, descrevem e 

traduzem conceitos de conhecimento especializado, colocam em 

destaque a terminologia, ou a designação de conceitos de 

conhecimento especializado. 
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A linguagem de especialidade é mais do que uma mera 

particularidade da linguagem geral, conforme advogado por 

Contente (2008:29). Enquanto subsistema da linguagem geral 

constitui “um reflexo da organização cognitiva e conceptual das 

áreas científicas, um meio de expressão e de comunicação de 

conhecimentos especializados.” Contente (ibidem). 

 

Apesar de a terminologia ser composta por unidades semânticas 

especiais, que são veículo de acesso a conhecimentos mais 

complexos, não deixa de ser necessário que o tradutor vá para 

além do conhecimento da terminologia, a estruturas de 

conhecimento. Faber e Rodríguez (2012a:9) postulam que: 

 

In order to translate a specialized 

language text, translators and technical 

writers must have an excellent grasp of 

the language in the conceptual domain, 

the content that must be transmitted, 

and the knowledge level of the 

addressees or text receivers. 

 

Ou seja, para criar um texto de linguagem especializada, o 

tradutor técnico tem de compreender a linguagem técnica no 

domínio conceptual, o conteúdo da mensagem e ter conhecimento 

sobre qual é o nível de conhecimento dos recetores do texto.  

 

Faber (2012:9) assinala que existe um grande debate 

relativamente a quanto um tradutor técnico necessita de saber 

sobre um subdomínio especializado para traduzir textos desse 

mesmo subdomínio. Apesar de a tentativa de tradução de textos 

técnicos ser frequente por parte de especialistas, com uma 

proficiência aceitável numa segunda língua, dado o seu 
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conhecimento das correspondências terminológicas, estes acabam 

geralmente, por concluir que escrever um artigo numa língua que 

não a sua língua materna não é simples. Da mesma forma, 

existem tradutores que creem que o seu conhecimento sintático 

ou semântico de uma ou mais línguas lhes concede 

garantidamente um texto científico ou técnico adequado nessa 

mesma língua, sem que haja qualquer tipo de preparação prévia. 

Ambos os empreendimentos podem mostrar-se extremamente 

difíceis de concretizar com êxito. 

 

As unidades terminológicas possuem estruturas paradigmáticas e 

sintáticas, ou seja, os termos não só representam conceitos 

especializados, como também têm padrões de sintaxe e de 

colocação dentro da linguagem geral. Portanto, ter conhecimento 

apenas relativamente às correspondências terminologias não 

chega visto que os termos que são inseridos no texto o afectam a 

todos os níveis. 

 

Ainda assim, o tradutor deve estar ciente dos tipos de entidades 

conceptuais a que o texto se refere, dos eventos em que estas 

entidades participam, e da forma como se relacionam com outras 

entidades. Chegamos assim à conclusão de que os tradutores 

técnicos devem também ser terminologistas capazes de gestão 

terminológica como meio de aquisição de conhecimentos. 

 

Em suma, a compreensão da terminologia e do conhecimento 

especializado é um fator muito importante na tradução de texto 

técnico e científico, tal como é o conhecimento sintático e 

semântico tanto da língua fonte, como da língua alvo da tradução. 
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2.1. Termos 

	  

Ao falar de terminologia, revelou-se necessário definir o que é um 

termo. É nesse contexto que se segue a definição de 

Fernandez/Freixa/Cabré (2012:192): 

 

Termos são objeto do estudo da 

terminologia - não são os conceitos - 

porque os termos são as únicas unidades 

que podem ser observadas e estudadas 

em produções científicas, sendo que são 

compilados em aplicações terminológicas 

tais como glossários ou bases de dados.  

Termos são signos linguísticos, isto é, 

uma combinação indivisível da forma e 

conteúdo. Não designam apenas um 

conceito, mas têm também significado 

lexical.  

Termos são unidades textuais que 

aparecem em contexto discursivo. 

Apresentam relações sintáticas e 

semânticas com outros elementos 

discursivos. 

 

Termos são meios de expressão e 

comunicação, uma vez que aparecem 

numa variedade de contextos 

comunicativos. Assim sendo, são sujeitos 
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a variação de acordo com fatores 

funcionais, como qualquer outro 

elemento de comunicação. 

Termos possuem um valor que adquirem 

num contexto específico. A diferença 

entre os termos e as palavras reside nos 

valores semânticos e pragmáticos: os 

termos aparecem em contextos 

comunicativos restritos, representam 

conhecimento especializado, as suas 

propriedades semânticas são 

explicitamente definidas e o seu 

significado é referencial.   

(Tradução minha de 

Fernandez/Freixa/Cabré 2012:192) 

 

 

2.2. A terminologia enquanto disciplina 

	  
“(...) terminology emerges from the 

need of technicians and scientists to 

unify the concepts and terms of their 

subject fields in order to facilitate 

professional communication and the 

transmission of knowledge (...)” 

 

(Cabré 2000a:37 apud Faber/Rodriguéz 

2012:10) 

 

A terminologia nasce então da necessidade sentida por técnicos e 
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cientistas de unificar conceitos e termos das suas áreas de 

especialidade, com o objetivo de facilitar a comunicação e 

transmissão de conhecimentos entre profissionais, evidenciando 

assim a necessidade de univocidade terminológica de conceitos 

especializados.  

 

Podemos destacar duas visões diferentes mas complementares da 

definição de “termo”, a saber, uma abordagem de pendor mais 

comunicativo e uma abordagem mais conceptual. A primeira é 

defendida por Contente (2008:24), a saber:  

 

 Os termos são utilizados por actores 

num meio socioprofissional, em 

situações de comunicação especializada, 

veiculados em diferentes tipos de 

discursos especializados. 

 

A segunda é preconizada por Faber (2010:9), postulando que os 

termos são unidades linguísticas que comportam significado 

conceptual no seio dos textos de especialidade. Assim sendo, são 

uma parte muito importante da transmissão de informação 

especializada. 

 

Falta ainda à Terminologia uma teoria com premissas capazes de 

dar conta da representação de conhecimentos especializados, 

organização de categorias e descrição do comportamento 

semântico e sintático de unidades terminológicas em uma ou mais 

línguas. Esta busca de um conjunto de princípios teóricos levou os 

terminologistas a considerar que a Terminologia deveria ser vista 

como um ramo da filosofia, da sociologia, das ciências cognitivas 

ou da linguística. Faber (2012) defende, então, que a Terminologia 

é essencialmente uma atividade linguística e cognitiva. Assim, 



	   	   19	  

termos são unidades linguísticas que contêm significado 

conceptual dentro do enquadramento dos textos de conhecimento 

especializado.  

 

 

2.3. Teorias da Terminologia 

 

Terminologia pode referir-se tanto a unidades pertencentes a 

qualquer área de especialidade - quando escrita com “T” 

minúsculo - quanto ao estudo da linguagem especializada - 

quando escrita como “T” maiúsculo. As teorias da Terminologia 

dividem-se entre as prescritivas e as descritivas, sendo que a 

única teoria prescritiva é a Teoria Geral da Terminologia, de Eugen 

Wüster, e todas as outras teorias, para além de posteriores, são 

descritivas. 

 

            

 
 
Figura 3: Teorias da terminologia 

Teorias	  da	  
Terminologia	  

Prescritivas	   Teoria	  Geral	  da	  
Terminologia	  

Descritivas	  

Teoria	  da	  
Socioterminologia	  

Teoria	  
Comunicativa	  da	  
Terminologia	  

Terminologia	  
Sociocognitiva	  

Terminologia	  
baseada	  em	  frames	  
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As teorias da terminologia mostram uma tendência cada vez maior 

para aplicar premissas da linguística cognitiva à terminologia por 

se focarem nos aspetos sociais, comunicativos e cognitivos das 

unidades especializadas da linguagem. Esta é uma visão mais 

realista da terminologia, porque analisa os termos na forma como 

estes são utilizados pelos falantes – que neste caso são os 

especialistas. Assim sendo, pode considerar-se que estas novas 

teorias representam o cognitive shift na Terminologia.  

 

 

2.3.1. Teoria Geral da Terminologia 

	  
A disciplina da terminologia começou em 1930 com Eugen Wüster, 

autor de The machine tool, an Interlingual Dictionary of Basic 

Concepts, um dicionário bilingue de termos uniformizados. Tendo 

em vista a uniformização da linguagem científica e técnica, foram 

definidos os princípios para a compilação e descrição de termos. 

Mas, apesar de durante muitos anos a Teoria Geral da 

Terminologia oferecer o único conjunto de princípios e premissas 

para a compilação de dados terminológicos, a sua visão 

relativamente à semântica das unidades terminológicas é limitada, 

uma vez que não lhes confere uma natureza multidimensional.  

 

Esta teoria não considera a sintaxe e a pragmática da linguagem 

especializada, sendo que os conceitos são tidos como entidades 

cognitivas abstratas que referem objetos físicos. Assim sendo, vê 

os termos como sendo diferentes dos itens lexicais da língua geral 

em face a relação monossémica entre o termo e o conceito. 

 

(…) terms in specialized language are 

inherently different from general 
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language words because of the 

monosemic reference between term and 

concept. 

 

(Wüster 1979; Felber 1984 apud Faber 

2012:13) 

 

 

Como Wüster acreditava na necessidade de uma terminologia 

uniformizada, a sintaxe não era vista como parte integrante da 

terminologia. Os principais objectivos da terminologia 

preconizados por Wüster (Cabré 2003:173 apud Faber 2012:13) 

podem ser elencados como segue: 

 

• eliminar a ambiguidade nas linguagens 

técnicas de forma a uniformizar a 

terminologia, para que esta funcionasse 

como uma ferramenta de comunicação 

eficiente; 

 

• convencer todos os utilizadores de 

linguagens técnicas dos benefícios da 

uniformização da terminologia para que 

esta fosse disseminada; 

 

• estabelecer a terminologia como uma 

disciplina de objetivos práticos e dar-lhe o 

estatuto de ciência. (tradução minha) 

 

Registe-se que esta visão da comunicação especializada, embora 

necessariamente redutora, em face do processo diacrónico de 

cunhagem terminológica que passam por um patamar de quase 
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sinonímia entre os termos, deve ser encarada como uma 

declaração geral de princípios da terminologia, numa perspectiva 

meramente sincrónica. Tal não significa que, do ponto de vista 

diacrónico não se deva considerar, do ponto de vista do paradigma 

cognitivo, o processo de cunhagem como uma experiência 

conceptual que envolve necessariamente processos de analogia, 

tendo por base a experiência física consignada no léxico comum e 

mesmo transdisciplinaridade.  

 

No que respeita ao “transporte” de muitos termos médicos do 

léxico geral para as linguagens especializadas, convém destacar 

que, por vezes, sofrem alterações morfológicas, como por 

exemplo red flags que foi traduzido por sintomas agudos (cf. 

Fonseca 2009). O referido termo no plural  provém de red flag  no 

singular que referencia o sinal do perigo do mar nas praias.  

 

Relativamente à transdisciplinaridade, pode afirmar-se que o 

estabelecimento de uma ligação entre disciplinas científicas	  

 é por demais evidente. Conforme enunciado por Gambier 

(1991:37) apud Contente (2008:132): Um domínio é o resultado 

da dialética entre a integração interdisciplinar e a parcialização da 

híper-especialização. 

 

De facto, não podemos ignorar que: 

 

(…) qualquer nova disciplina nasce da 

ruptura com as disciplinas conexas, 

importando e adotando destas um 

número de termos que apresentam 

novos traços perceptíveis ou 

imperceptíveis de mutação semântica” 
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(cf. Otman, 1996. 126) (Contente, op. 

cit p.133).  

 

Segundo Contente (op. cit p.132), a Medicina terá recorrido no 

século XVIII a numerosos empréstimos da área da eletricidade, 

como por exemplo condutor, isolante, carga, pois, à luz da 

concepção da época, o corpo humano funcionava metaforicamente 

como um sistema eléctrico. 

  

Assinale-se que, embora o movimento dialético entre áreas 

disciplinares e novas áreas disciplinares seja bastante relevante, 

no presente trabalho, poremos a tónica na hiperespecialização que 

se relaciona diretamente com a univocidade do significado.  

	  

 

2.3.2. Teorias social e comunicativa da Terminologia 

	  
Como rejeição à hegemonia da Teoria Geral da Terminologia 

surgiram as teorias da terminologia, social e comunicativa. 

Baseiam ambas a sua descrição na forma como os termos são 

utilizados em contexto de comunicação real e, por isso, 

apresentam uma análise mais realista da Terminologia. 

 

 

2.3.2.1. Teoria da Socioterminologia 

	  
Esta teoria foi proposta por Gaudin em 1993 mediante aplicação 

dos princípios da sociolinguística à teoria da Terminologia, sendo 

que responsabiliza os contextos de utilização pela variação 

terminológica. Os parâmetros de variação baseiam-se em critérios 

sociais e étnicos a partir dos quais a comunicação entre 

especialistas poderá produzir diferentes termos para o mesmo 
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conceito e mais do que um conceito para o mesmo termo (Faber e 

Rodriguéz (2012) apud Temmerman (2012:14)). 

 

A teoria socioterminológica centra-se nos aspetos situacionais de 

comunicação de linguagem especializada, o que afeta a 

comunicação especializada e induz variação terminológica. De 

acordo com esta teoria, a uniformização da terminologia não é um 

objetivo, dado o constante caráter mutável da língua. A 

polissemia, a quase sinonímia e a utilização de um termo em 

detrimento de outro podem indicar nível de conhecimento, 

estatuto, localização geográfica e temporal do falante. 

 

A socioterminologia abriu as portas para que outras teorias 

descritivas da Terminologia também tivessem em conta fatores 

sociais e de comunicação que baseassem os seus princípios na 

forma como os termos são de facto utilizados em contexto 

discursivo. 

 

Sem menosprezar a teoria da socioterminologia, no presente 

trabalho, a mesma não se revela determinante, até porque não 

nos é possível, por motivos de sigilo, revelar, no presente relatório 

informações concretas sobre a dimensão discursiva, ou seja, sobre 

os clientes a que se destinam os textos traduzidos. 

 

 

2.3.2.2. Teoria Comunicativa da Terminologia 

	  
Esta proposta é mais ambiciosa do que a socioterminológica e 

pretende explicar a complexidade das unidades de conhecimento 

especializado do ponto de vista social, linguístico e cognitivo. 

 

Na ótica de Cabré (2003 apud Faber 2012:15), uma teoria 
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terminológica deve fornecer um enquadramento metodológico 

para o estudo de unidades terminológicas, sendo que as unidades 

de conhecimento especializado têm três vertentes: a cognitiva, a 

linguística e a sociocomunicativa. Atualmente, a Teoria 

Comunicativa da Terminologia é provavelmente a que melhor por 

contemplar todas estas vertentes, conforme sublinhado por Faber 

e Rodriguéz (2012:15). 

 

Segundo Faber e Rodriguéz (2012:15), o referido enquadramento 

teórico evita optar por um modelo linguístico específico, baseando-

se na representação conceptual, mas é vaga na explicação da 

forma como essas representações são cunhadas, bem como na 

questão das restrições de uso que possam ter  

 

Segundo esta teoria, uma unidade lexical integra a linguagem 

geral, adquirindo um significado especializado quando é englobada 

numa linguagem especializada. Assim sendo, a unidade 

terminológica é vista como um significado especializado de uma 

unidade lexical, dado que o seu significado é extraído do conjunto 

de significados atribuídos a essa mesma unidade lexical. 

 

Não podemos deixar de apontar que o enfoque acaba por incidir, 

no plano diacrónico, sobre o processo de cunhagem do termo e 

não numa perspectiva sincrónica, sobre o que o termo já significa 

no contexto de uma linguagem especializada, que é o enfoque do 

presente trabalho. 

 

 

2.3.3. Teorias da Terminologia baseadas na cognição 

	  
As Teorias da Terminologia baseadas na cognição fazem acontecer 

o que se chama “cognitive shift”, ou seja, passa a haver um 
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direcionamento cada vez maior para a rede conceptual subjacente 

à linguagem. O facto de a forma linguística não poder ser 

separada do significado levou linguistas a começar a explorar o 

interface entre a sintaxe e a semântica (Faber e Usón 1999 apud 

Faber 2012:17). Como na Teoria Comunicativa da Terminologia, 

as teorias baseadas na cognição também analisam os termos em 

situação de comunicação, mas tentam integrar ainda as premissas 

da linguística cognitiva e da psicologia na estrutura de 

categorização e na descrição de conceitos. 

 

 

2.3.3.1. Teoria da Terminologia sociocognitiva 

	  
A terminologia sociocognitiva foi proposta por Temmerman 

(1997/2000) e assinala o potencial cognitivo da Terminologia em 

linguagens específicas a um subdomínio e na variação 

terminológica relacionada com contextos verbais, situacionais e 

cognitivos em discurso e numa ampla gama de ambientes 

comunicacionais. 

 

Temmerman (2000:16) demonstra que os princípios básicos da 

Teoria Geral da Terminologia não têm capacidade de descrever ou 

explicar a linguagem especializada no seu contexto de utilização, 

como é o caso da tradução. 

 

No quadro que segue, procuramos por em destaque as clivagens 

teóricas entre Wüster e Termerman: 

 

Premissas de Wüster 

questionadas por 

Temmerman 

Propostas alternativas de 

Temmerman 
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Os conceitos têm um papel 

central relativamente à sua 

designação linguística. 

A linguagem não pode ser 

considerada como algo em 

separado dos conceitos, dado o 

seu importante papel na 

conceção de categorias 

Conceitos e categorias têm 

limites bem definidos 

Muitas categorias têm limites 

imprecisos e não podem ser 

definidas claramente 

Definições terminológicas 

devem ser sempre intencionais 

Uma estrutura de definição 

ótima não deve ser limitada a 

um só modo e depende do 

conceito a ser definido. 

Na terminologia a regra é que 

existe uma relação de um para 

um entre termos e conceitos 

A polissemia e a quase 

sinonímia ocorrem 

frequentemente na linguagem 

especializada e têm de ser 

incluídas numa análise 

terminológica realista 

A linguagem especializada só 

pode ser estudada 

sincronicamente  

Categorias, conceitos e termos 

evoluem com a passagem do 

tempo e devem ser estudados 

diacronicamente 

  
Figura 4: Clivagens teóricas entre Wüster e Temmerman 

 

Assinale-se que a teoria sociocognitiva da terminologia está em 

consonância com a teoria da socioterminologia de Gaudin e com a 

Teoria Comunicativa da Terminologia de Cabré por ser descritiva 

em vez de prescritiva, e por ter os termos como ponto de partida 

da análise terminológica. O que distingue esta teoria é a 

importância dada à organização conceptual e o seu foco em 

estruturas de categorias sob a perspetiva da linguística cognitiva. 
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Segundo esta teoria, as categorias sociocognitivas têm uma 

estrutura prototípica, sendo que, as representações conceptuais 

tomam a forma de modelos cognitivos. Assim sendo, tem em linha 

de conta a dimensão histórica diacrónica dos termos. 

 

As representações de relações entre conceitos neste 

enquadramento conjugam modelos cognitivos idealizados 

conforme os postulados no enquadramento cognitivo. 

 

Os modelos cognitivos idealizados foram preconizados por Lakoff 

(1987) para explicar os efeitos de tipicidade, o fenómeno em que 

uma circunstância em particular é considerada um bom exemplo 

de uma dada categoria. De acordo com Lakoff, o protótipo não é 

definido em relação ao mundo físico ou ao conhecimento do 

indivíduo, mas em relação a um ou mais modelos cognitivos 

idealizados. Lakoff define modelos cognitivos idealizados como 

representações conceptuais da forma como compreendemos e 

organizamos a realidade. 

 

Os modelos cognitivos idealizados são-no porque são abstratos e 

não representam casos específicos de uma dada experiência; são 

esquemáticos porque representam parcialmente o que uma 

cultura em particular conhece sobre um conceito; indicam as 

espectativas sociais relativamente a um conceito em particular no 

seio de uma cultura, chegando mesmo a incluir mitos e crenças 

sociais; são cognitivos porque explicam processos cognitivos como 

a categorização e o raciocínio. 

 

Um dos aspetos mais interessantes desta teoria é o estudo dos 

termos do ponto de vista diacrónico em oposição à análise 

exclusivamente sincrónica da Teoria Geral da Terminologia. Assim, 
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estudar um termo envolve necessariamente o estudo da história 

da sua cunhagem, bem como a evolução do mesmo ao longo do 

tempo, o uso que diferentes grupos culturais lhe dão, bem como a 

sua vigência na linguagem geral e na linguagem especializada. 

Porém, conforme já apontámos anteriormente, a referida 

perspectiva diacrónica, porém, não é contemplada no nosso 

estudo. 

 

Mais recentemente, a terminologia sociocognitiva também se 

começou a debruçar sobre as ontologias como forma mais viável 

de constituição de representações conceptuais. Esta combinação 

de terminologia e ontologia denomina-se termontografia. Este é 

um termo híbrido que combina terminologia, ontologia e 

terminografia. 

 

O objetivo desta teoria é ligar as ontologias com a informação 

terminológica multilingue e incorporar as ontologias nos recursos 

terminológicos. 

 

Kerremans, Temmerman e Tummers (2004 apud Faber 2012:21) 

afirmam que, previamente à construção de um modelo conceptual 

ou ontológico específico de um domínio, é necessário possuir um 

conhecimento aprofundado das categorias e das suas relações, 

independentemente da cultura ou língua no domínio de interesse. 

Estas categorias são denominadas “unidades semânticas”. 

Contudo, Faber (2012:21) também assinala que a ideia de 

unidades semânticas puras é questionável, uma vez que a língua e 

a cultura atravessam as representações mentais a todos os níveis 

de conceptualização. 
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2.3.3.2. Teoria da Terminologia Baseada em Frames 

	  

Esta é uma nova abordagem cognitiva que partilha muitas 

premissas da Teoria Comunicativa da Terminologia e da 

Terminologia Sociocognitiva, como por exemplo o estudo dos 

termos no seu contexto de utilização. 

 

Muitas vezes o texto especializado pauta-se por uma organização 

específica por forma a facilitar a compreensão do recetor. Estes 

textos são também caracterizados por terem algumas repetições, 

tanto de termos como de frases, sendo que esta tendência é 

promulgada pela utilização de memórias de tradução por parte dos 

tradutores.  

As unidades de linguagem especializada são, na sua maior parte, 

representadas por unidades nominais que são utilizadas numa 

área científica ou técnica, no seio da qual auferem de significados 

específicos, assim como uma determinada valência sintática ou 

regime combinatório. Uma elevada presença dessas unidades nos 

textos técnicos leva à ativação de termos do domínio da 

especialidade em causa. Consequentemente, entender um texto 

rico em terminologia requer conhecimentos relativamente ao 

subdomínio da especialidade, às relações proposicionais presentes 

no texto, assim como às relações léxico-conceptuais entre os 

conceitos pertencentes a esse mesmo domínio, numa perspetiva 

sincrónica e diacrónica.  

 

No enquadramento teórico em questão, a socioterminologia 

cognitiva, recorre-se à noção de frame, na base da qual se 

procede à estruturação dos domínios especializados.  

 

Segundo este conceito, o significado do termo decorre do contexto 

em que o mesmo se encontra inscrito, sendo que se leva em linha 
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de conta o seu uso linguístico em contextos de comunicação de 

linguagem especializada, aspeto que não pode ser contemplado no 

nosso estudo pelos motivos já apontados.  

 

Portanto, frames, nas linguagens especializadas, constituem 

episódios cognitivos, tendo por base dimensões da experiência, 

que constituem formas de reconhecimento dos vetores de 

motivação de cunhagem terminológica. Os frames têm a 

vantagem de tornarem explícito quer o potencial semântico quer o 

comportamento sintático das unidades de linguagem 

especializada, o que engloba os acervos combinatórios de cada 

termo. 

 

Para se entender verdadeiramente o significado dos termos de 

linguagem especializada, deve ter-se em conta, primeiramente, o 

conhecimento semântico dos frames, sendo que se deve 

investigar, intralinguisticamente, as relações de quase sinonímia, 

bem como, caso exista, o seu uso na linguagem geral, o que 

conduzirá necessariamente à polissemização do termo 

especializado, na ótica desta abordagem de pendor diacrónico.  

 

Evan (2007:85 apud Faber 2012:24) define frame como: 

 

(…) a schematization of experience (a 

knowledge structure), which is 

represented at the conceptual level and 

held in long term memory and which 

relates element and entities associated 

with a particular culturally embedded 

scene, situation or event from human 

experience. 
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Trata-se de uma esquematização da experiência que é 

representada a nível conceptual e armazenada na memória de 

longa duração, reportando-se a elementos e entidades associadas 

a uma cena, situação ou evento da experiência humana. Logo, 

diferentes frames podem englobar diferentes tipos de 

conhecimento, mesmo que se utilizem os mesmos termos, como é 

o caso da expressão portador de uma notícia, em linguagem geral, 

e da expressão ser portador de uma doença em linguagem 

especializada das Ciências Médicas. 

 

Da mesma forma que a linguagem geral ativa frames que, por sua 

vez, ativam estruturas de conhecimento, assim também, o 

conhecimento terminológico ativa os frames em que um termo se 

encontra inscrito, por vezes, em diversos subdomínios. 

3. A semântica na linguagem especializada 
 

A semântica é o ramo da linguística que estuda o significado das 

palavras em contexto. Para descrever os significados, no âmbito 

de um subdomínio da especialidade, é necessário que se possua 

conhecimentos relativamente às combinatórias lexicais, bem como 

às redes léxico-conceptuais, contemplando a relação entre o 

mesmo termo em domínios especializados afins. 

 

No que diz respeito ao tratamento da terminologia, como referido 

por Faber (2012:95) as definições dos termos são frequentemente 

deixadas a cargo dos especialistas da área da especialidade. 

Porém, o conhecimento de uma área do saber e o conhecimento 

para descrever os termos no contexto de um domínio da 

especialidade são duas dimensões distintas. Esta delegação da 

definição de termos a especialistas da área científica em questão 
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afigura-se problemática, uma vez que, muitas vezes, não estão 

cientes da forma como a linguagem especializada é utilizada na 

comunicação científica e técnica (Faber 2012:95). Tal facto 

motivou, por vezes, que a qualidade de dicionários técnicos e 

científicos, elaborados por especialistas técnicos, pudesse ser 

posta em questão.  

 

Existe também o problema da seleção do método mais apropriado 

para a organização de conceitos especializados. Só muito 

recentemente foram feitas propostas específicas, com base no 

enquadramento cognitivo, relativamente à estruturação de 

conceitos especializados (Faber 2012:96). 

 

Apesar de existirem propostas de organização conceptual de 

conceitos por frames, por esquemas imagéticos e por modelos 

cognitivos idealizados, no presente relatório, abordaremos apenas 

a organização conceptual sob o prisma de frames. 

 

 

3.1. Extração e análise de informação 

	  
A questão das bases de dados multilingues para consulta da 

terminologia técnica afigura-se da maior importância. No mundo 

atual existem várias bases de dados multilingues online, como é o 

caso de Iate e de Linguee a que recorremos abundantemente na 

compilação do glossário. Também é possível recorrer a fóruns de 

tradutores que permitem obter informação avalizada – por outros 

tradutores técnicos, ou mesmo por especialistas – acerca de um 

determinado termo da especialidade. Assim sendo, a recolha de 

informação a partir da consulta a outros tradutores, especializados 

na tradução de textos numa determinada área do saber, afigura-

se importante já que a mera consulta a especialistas de um 
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subdomínio da especialidade não contempla questões de 

metacognição, fundamentais para a descrição da terminologia 

técnica.  

 

 

3.1.1. Análise do corpus 

	  
Registe-se que um corpus de textos multilingues oferece a 

possibilidade de utilizar indicadores linguísticos para a extração de 

informação conceptual no que diz respeito a relações semânticas 

no contexto de um subdomínio especializado (e por vezes, mesmo 

de vários subdomínios da especialidade). Uma vez que os vetores 

das configurações semânticas, sintáticas e pragmáticas dos textos 

de especialidade afetam bastante a qualidade do texto traduzido, 

deve consultar-se um amplo acervo de textos especializados, bem 

como diversas bases terminológicas de especialidade, a fim de que 

o tradutor possa estar confiante na qualidade da solução 

terminológica de tradução por si adotada. Escusado será dizer que 

os textos de especialidade devem ser autênticos, representativos 

do subdomínio especializado, e, preferencialmente, encontrar-se 

num formato que possa ser consultado digitalmente, o que facilita 

bastante a verificação das soluções de tradução adotadas pelo 

tradutor técnico.  

 

 

3.1.2. Consulta a dicionários 

	  
A terminologia constante de dicionários especializados, acumulada 

por especialistas em tradução técnica, permite-nos, em geral, 

aceder a redes léxico-conceptuais que têm uma relação direta com 

o conhecimento expressado. Contudo, a extração de parâmetros 

conceptuais que configurem frames, tendo em vista a definição de 
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categorias e de relações léxico-conceptuais remete-nos para o 

recurso a vários dicionários, a fim de se poder efetuar uma 

comparação no campo da tradução terminológica. 

 

A consulta de textos de especialidade afigura-se particularmente 

útil, como já dissemos, para a validação da informação recolhida 

nos dicionários. Deste modo, o conhecimento especializado 

extraído de dicionários deve ser contextualizado com informação 

proveniente de corpora de textos de especialidade. Em suma, a 

utilização destes dois métodos em simultâneo permite-nos 

enveredar por soluções mais seguras na tradução de textos de 

especialidade.  

 

 

3.2. Categorias Conceptuais e a representação de domínio 

na terminologia 

 

Um dos objetivos da consulta de dicionários e textos da área da 

especialidade, anteriormente descrita, visa aceder à organização 

conceptual da informação especializada. Dado que os termos são 

unidades semânticas que designam a nossa conceptualização de 

objetos, qualidades, estados e processos num domínio 

especializado, qualquer teoria da Terminologia deverá ser 

cognitivamente orientada, aspirando a uma adequação psicológica 

e neurológica, conforme referenciado por Faber (2012:110): 

 

(…) knowledge of conceptualization 

processes as well as the organization of 

semantic information in the brain should 

underlie any theoretical assumptions 

concerning the retrieval and acquisition 
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of specialized knowledge concepts as 

well as the design of specialized 

knowledge resources. 

 

Assim, qualquer assunção teórica relativamente à aquisição de 

conceitos pertencentes a um domínio especializado deverá 

contemplar as dimensões experimentais, contextuais e 

situacionais do uso terminológico. 

 

Rogers (2004:221 apud Faber 2012:111) critica o facto de cada 

termo, na representação de um sistema conceptual, ser 

etiquetado por um lexema descontextualizado, apesar de o 

conhecimento representado em textos ser conceptualmente 

dinâmico e linguisticamente variado. 

 

Parece, portanto, difícil de entender, que poucos recursos 

terminológicos estejam organizados de acordo com a sua 

conceptualização mental, deixando de parte uma área importante, 

a saber, as relações léxico-conceptuais no seio das linguagens de 

especialidade.   

 

 

3.3. Novas teorias da cognição 

	  

Segundo Martin (2001, 2007 apud Faber, 2012:113), os estudos 

de imagiologia neurológica confirmam que a estimulação é uma 

parte essencial do processamento conceptual. Quando o 

conhecimento conceptual sobre pessoas, objetos ou lugares é 

despoletado pela perceção ou interação, são ativadas as áreas do 

cérebro em que estes se encontram representados. Tal leva a crer 

que a estimulação tem um papel central na representação do 
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conhecimento a nível conceptual e, assim sendo, a mesma deveria 

ser tida em conta na análise terminológica, bem como na 

representação de conhecimentos especializados.  

 

Apesar de ainda não terem sido conduzidas muitas experiências 

deste tipo com conceitos especializados, não existe nenhuma 

razão que leve a crer que o cérebro se comporte de forma 

diferente quando lida com eles (Faber 2012:111). Assim, a 

inclusão de frames na organização de bases de dados 

terminológicas afigura-se uma abordagem coerente e necessária, 

tendo em vista uma descrição terminológica contextualizada. 

 

 

3.4. Representações dinâmicas do conhecimento 

especializado 

 

O carácter dinâmico é inerente à formação terminológica 

(Kageura, 2002 apud Faber 2012:114), uma vez que se reporta ao 

surgimento de termos. Refira-se ainda que o dinamismo também 

se reflete na evolução histórica do significado dos termos no 

aspeto sociocultural (Temmerman 2007 apud Faber 2012:114). 

Para além do mais, à natureza dinâmica dos termos acresce o seu 

potencial de mudança de significado que necessita de intervenção 

humana sob a forma de controlo terminológico.  

 

Os conceitos surgem a partir de uma série de processamentos 

mentais, refletindo movimentos no cérebro. Assim se explica o 

dinamismo na cunhagem terminológica, na medida em que os 

conceitos não são processados de forma isolada, mas antes em 

contexto, o que nos leva à conclusão de que as dimensões 

conceptuais são da maior importância na representação do 
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conhecimento. Convém ainda sublinhar que não são só os 

conceitos que designam ações e acontecimentos que são 

dinâmicos, mas também o são os conceitos que designam objetos, 

uma vez que resultam da interação entre o ser humano e esses 

mesmos objetos. Com base no pressuposto de que os limites entre 

categorias são difusos e dependem da ativação de contextos 

específicos, surge a necessidade de recorrer a um sistema de 

representação que reflita esse dinamismo na conceptualização. Tal 

sistema deveria possuir as seguintes características, segundo 

Faber (2012: 115): 

 

• Orientação para o objeto. Cada conceito especializado deve ser 

representado e armazenado na fonte de informação com vários 

tipos de informação a ele associados e descritos de forma a 

sublinhar a sua relação com outros conceitos. Os conceitos de 

nível mais alto relacionam-se uns com os outros no nível mais 

alto, num esquema que se baseia em frames. Por exemplo, no 

subdomínio da moda, malhas será um conceito de nível mais alto, 

um hipernónimo, quando comparado com os conceitos tricô e 

crochet, seus hipónimos. Registe-se que o conceito malhas 

relacionar-se-á com conceitos de nível mais alto como fazendas 

que possuem numerosos hipónimos, tais como algodão, voile, 

entre outros. 

 

• Generalização/Especialização. As relações hierárquicas e de 

associação entre conceitos devem ficar explícitas quer nas suas 

definições, quer nos mapas conceptuais dinâmicos. 

 

• Inferências. Um inventário de relações conceptuais deve permitir 

que os utilizadores façam várias inferências relativamente a novos 

conceitos num domínio especializado. O facto de um conceito se 
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inserir em determinada categoria significa que o utilizador pode 

inferir certas propriedades sobre o mesmo. 

 

• Classificação. A existência de modelos conceptuais para cada 

categoria deve permitir que os utilizadores determinem a pertença 

de um conceito a uma categoria. Os modelos conceptuais devem 

especificar a pertença dos conceitos a uma categoria, bem como o 

seu grau de prototipicidade. 

 

Em suma, o facto de as fronteiras entre categorias serem fluidas 

tem que ver com a sua dependência da ativação de contextos 

específicos, sendo que despoleta a necessidade de um sistema de 

representação que reflita este mesmo dinamismo, envolvendo 

assim uma representação mais abrangente de conceitos de 

domínios especializados. 

 

 

3.5. Frames de conhecimento especializado 

 

Como mencionado anteriormente, a estimulação representa a 

forma como os humanos adquirem e interagem com 

conhecimentos sobre uma determinada entidade, sendo que a 

conceptualização em situação de interação envolve uma 

representação de como as entidades interagem umas com as 

outras. Tal significa que os conceitos especializados não podem 

ser ativados enquanto isolados de contexto. Portanto, uma fonte 

de informação que disponha de conhecimento especializado deve 

fornecer contexto conceptual ou situações em que um conceito se 

relacione com outros numa estrutura dinâmica que possa 

simplificar o interface entre ação e ambiente. 
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A terminologia baseada em frames utiliza uma versão adaptada e 

modificada da noção de frame, assim como algumas premissas da 

Linguística Cognitiva para configurar os domínios especializados na 

base de modelos definidos para criar representações de conceitos. 

A representação linguística decorre da ativação de um sistema 

conceptual, no seio do qual se estabelece constantemente uma 

ponte entre a cognição e a gramática (Wiese 2001:8 apud Faber 

2012: 117).  

 

Os estudos na área da Semântica Cognitiva levam em crer que a 

categorização é um processo dinâmico em que as categorias se 

intersetam, e consequentemente, as fronteiras entre categorias 

não estão perfeitamente delimitadas. Para além disso, a interação 

entre entidades pode influenciar a categorização (Evans e Green 

2006:29 apud Faber 2012:120).  

 

Portanto, a imprecisão conceptual pode derivar da forma como os 

conceitos se comportam quando são usados de forma não 

prototípica. Tomemos, por exemplo, a utilização dos termos no 

âmbito das Ciências Ambientais que se caracterizam da seguinte 

forma (Faber 2012:120): 

 

•  Os termos podem pertencer a mais do 

que uma categoria. 

 

• A interação dos papéis AGENTE, 

PACIENTE, RESULTADO e INSTRUMENTO 

a níveis mais específicos é representada 

por via de um conjunto de relações 

conceptuais específicas. 
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• Qualquer domínio especializado contém 

subdomínios no seio dos quais as 

dimensões conceptuais podem ser mais 

ou menos salientes, tendo em conta a 

ativação de contextos específicos. 

Portanto, os termos podem ser 

reconfigurados, na base das relações 

conceptuais que se vão estabelecendo no 

seio das linguagens de especialidade.” 

(tradução minha) 

 

Tal significa que os termos podem frequentemente convergir em 

novas estruturas em que os frames de cada termo podem ser 

arquitetados a partir de vários domínios. Sublinhe-se que os 

termos nos dão indicações poderosas conducentes a um 

conhecimento mais alargado e profundo sobre determinado 

fenómeno científico. Assim sendo, a escolha de um termo 

específico, em detrimento de outro é suficientemente dinâmica 

para desencadear expectativas relativamente às entidades 

envolvidas no fenómeno científico. 

 

Considera-se ainda que as configurações e relações conceptuais 

são apenas um subdomínio das atividades da linguagem geral já 

que, como referido anteriormente, as linguagens especializadas 

são parte integrante da linguagem e do uso linguístico. Uma fonte 

de informação que disponha de conhecimento especializado deve 

fornecer contexto conceptual ou situações em que um conceito se 

relacione com outros numa estrutura dinâmica que possa 

simplificar o interface entre ação e ambiente.  

 

Logo, a terminologia baseada em frames, numa versão adaptada e 

modificada da noção de frame da Linguística Cognitiva, pode ser 
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aplicada à terminologia, fornecendo assim o contexto conceptual 

necessário à compreensão do termo da linguagem especializada. 

Contudo, não podemos negar a possibilidade da existência de 

imprecisão conceptual, sendo que esta pode derivar da forma 

como, inevitavelmente, os conceitos se comportam quando se 

expandem para além do seu significado prototípico. 

 

 

4. Univocidade e linguagem especializada 
 

Tendo por base o facto de diferentes tipos de categorias terem 

diferentes conjuntos de significados, organizados em torno de uma 

estrutura prototípica, chegamos à conclusão de que o 

entendimento de categorias organizadas prototipicamente requer 

certos tipos de informação específica.  

 

Já foi anteriormente mencionada a hipótese de representar as 

categorias por estruturas de frames. Conhecimentos que não se 

integram apenas num único subdomínio de especialidade têm uma 

representação mais fiel em redes de conhecimento que realcem 

tanto a sua estrutura interna quanto à sua relação com outros 

termos de outro domínio de especialidade. Nesta ótica, afigura-se 

necessário explorar a ligação entre os vários significados de cada 

termo, assim como o processo de neolexicalização quando são 

inscritos noutros domínios da especialidade. 

 

Tendo em conta que a maioria das categorias denotam uma 

estrutura prototípica (Temmerman 2000:125) torna-se necessária 

uma reconsideração das formas tradicionais de extensão de 

significado ou neolexicalizações, que muitas vezes tomam forma 
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mediante generalizações, especificações, metonímias ou 

metáforas. Este fenómeno de extensão do significado é descrito 

por Temmerman (2000:125) como uma propensão das categorias 

para desenvolverem polissemia, no contexto de uma visão 

diacrónica e dinâmica da terminologia, que não seguiremos no 

presente trabalho.  

 

A Terminologia tradicional preconiza o princípio da existência de 

uma forma correspondente a um significado, sendo que este 

fenómeno é conhecido como o Princípio do isomorfismo ou da 

univocidade. Como já foi mencionado anteriormente, a 

Terminologia tradicional não tem em conta mudanças ou 

evoluções de significado, limitando o seu objeto de estudo às 

ligações entre conceito, objeto e sua denominação, i.e., sem 

estudar o possível impacto que a linguagem tem no mundo, o que 

pressupõe um entendimento estático do mundo. Portanto, no seio 

da Terminologia tradicional enfatiza-se a utilização do  mesmo 

termo em referência ao mesmo conceito em contexto de 

comunicação, por forma a evitar ambiguidade ou possíveis 

equívocos. 

 

A Terminologia tradicional assenta em dois postulados, ao limitar-

se apenas a estudar as ligações entre conceitos e termos que 

nomeiam conceitos unidirecionalmente, e não a estudar os termos 

no contexto em que são utilizados, contemplando apenas a 

relação entre os termos e os seus conceitos, no plano sincrónico: 

o primeiro postulado aponta para o facto de que os termos são 

objectivos e imutáveis; o segundo postulado da univocidade 

remete-nos para uma relação isomórfica entre uma forma e um 

único significado, o que é apanágio da teoria objetivista da 

Terminologia tradicional.  
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Temmerman debruça-se ainda sobre o facto de, na linguagem das 

ciências, a estrutura dos conceitos refletir a sua função no 

conhecimento humano, o que deve ser contemplado nos princípios 

e métodos de descrição terminológica. 

 

A autora diz-nos ainda que existem unidades terminológicas que 

podem ser adequadamente descritas em linha com a abordagem 

da Terminologia tradicional, enquanto outras requerem uma 

abordagem experimental de categorias. Contudo, para categorias 

com estrutura prototípica, vislumbram-se as vantagens funcionais 

da univocidade. 

 

Temmerman distingue unidades semânticas que possuem uma 

estrutura prototípica das que não a possuem, afirmando que 

(Temmerman 2000:132): 

 

1. Quando é descoberto um novo 

fenómeno que pode ser bem delimitado, 

existe, em primeira instância, uma 

tendência para a univocidade. A busca 

de um melhor entendimento, bem como 

possíveis mecanismos de extensão de 

significado, podem conduzir à 

polissemização do termo. 

 

2. A univocidade como ideal de 

comunicação sem ambiguidade  (e, 

consequentemente, resultando numa 

comunicação mais eficiente) é irrealista 

para categorias prototipicamente 

estruturadas. Primeiro, porque a 

polissemia também está em 
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funcionamento nas linguagens 

especializadas como uma consequência 

da procura de conhecimento mais 

aprofundado. Registe-se que o que é 

unívoco numa determinada altura pode 

ser polissemizado, dependendo do tipo 

de unidade semântica e da forma como 

é concebida. Em segundo lugar, a quase 

sinonímia desenvolveu-se por razões de 

precisão de expressão, sendo que está 

necessariamente ligada à perspetiva do 

locutor da mensagem.” (tradução 

minha) 
 

 

Mais uma vez frisamos que optámos por deixar de lado as 

questões de transdisciplinaridade na cunhagem terminológica, em 

face da sua dimensão diacrónica, pelo que não cabe no presente 

relatório a questão da polissemização entre áreas científicas, tal 

como é abordada por Temmerman. Também não nos é possível 

desenvolver questões de quase sinonímia, relacionadas com o 

locutor e receptor da mensagem, em face dos motivos 

anteriormente apontados. Centramo-nos, antes, na necessidade 

de univocidade nas linguagens especializadas, a fim de evitar 

ambiguidade no campo terminológico. 

 

	  

4.1. Orientação natural para a univocidade 

 

Segundo Temmerman (2000:133), existe uma tendência natural 

para a univocidade dos termos da especialidade, após o fim do 
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processo de lexicalização dos mesmos num determinado domínio 

do saber. 

 

É um facto que os especialistas numa determinada área científica 

postulam a vigência de univocidade terminológica. Nesta linha, 

uma análise feita por Temmerman (2000:133) a publicações de 

especialistas chegou à conclusão de que os especialistas estão de 

acordo em relação à definição de uma unidade semântica, uma 

vez que o termo que a designa é negociado entre eles. A ordem 

de acontecimentos desta negociação é semelhante à dos 

processos de uniformização terminológica que ocorreu com os 

termos intrão versus exão. Pode, assim, assumir-se que existe 

uma clara tendência para tentar evitar a quase sinonímia no 

âmbito das linguagens especializadas. 

 

Quando o fenómeno de intrão/exão da estrutura dos genes 

eucarióticos foi descoberto, houve três autores que publicaram 

artigos sobre o assunto. Na sua discussão sobre a terminologia, 

estes autores acordaram que os genes eucarióticos têm trechos 

alternados de ADN (ácido desoxirribonucleico) com codificação e 

de ADN sem codificação, sendo que foram cunhados, 

respectivamente, os termos supracitos  para cada um destes  

fenómenos.  

 

Os estudos destes fenómenos apontam para sequências de código 

de ADN que não são contínuas, mas antes interrompidas por 

trechos de “ADN silencioso”. Walter Gilbert sugere a denominação 

de introns para designar as regiões sem código, ao passo que o 

termo exons se aplica às regiões com código. Este é um exemplo 

de uma tentativa de cunhagem de novos termos num artigo 

científico, que constitui um exemplo  representativo do processo 

de conceptualização terminológica. Gilbert menciona outras dez 
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publicações que teve em consideração antes de cunhar termos 

para o fenómeno em apreço. Em seguida, o termo foi introduzido 

na comunidade científica e, mais tarde, Francis Crick cunha um 

sinónimo para intrão, internal stretch, estabelecendo uma ligação 

entre os conceitos split genes e splicing. Seguiu-se uma discussão 

entre os especialistas da área relativamente à escolha do melhor 

termo para designar um fenómeno científico, que culminou num 

acordo entre eles. 

 

A ordem do processo é semelhante à do processo de 

uniformização: primeiro o conceito é definido; em seguida, são 

sugeridos vários termos possíveis (sinónimos); e, por último, 

procura impor-se um único termo, para ir de encontro ao princípio 

da univocidade. Temmerman também refere que Crick impõe 

explicitamente a sua autoridade no plano científico, o que assinala 

que o prestígio do cientista junto dos seus pares é um dos fatores 

em jogo na escolha do termo científico unívoco. De facto, Crick era 

bastante conceituado nos círculos académicos, fundamentalmente 

por ter sido um dos responsáveis pela descoberta da estrutura de 

dupla hélice do ADN. 

 

Conclui-se, então, que categorias bem delimitadas são fortes 

candidatas a termos unívocos, mas que o facto de as unidades 

semânticas serem bem delimitadas num determinado período de 

tempo não quer dizer que a situação assim se mantenha. Conclui-

se também que existe uma forte tendência por parte dos 

especialistas para que exista univocidade terminológica por forma 

a maximizar a qualidade da comunicação entre especialistas. 
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4.2. Revisitando questões de sinonímia terminológica 

 

Constatámos que existe uma tendência para a univocidade 

terminológica quando o termo fica convencionalizado, no âmbito 

de uma linguagem especializada. Não deixaremos, porém, de 

ilustrar, ao invocar a história do termo clonagem, que uma visão 

dinâmica da cunhagem deste termo abarca questões do seu uso 

na linguagem geral.  

 

 

4.2.1. Uma visão dinâmica na formação da terminologia 

	  
Para ilustração de uma visão dinâmica na formação da 

terminologia, recorremos à história do termo clonagem, tendo por 

base o texto de Temmerman (2000:139-143).  

 

 

4.2.1.1. A história do termo clonagem (cloning) 
 

A designação dos métodos de amplificação de ADN não pode ser 

separada da história do termo clone em geral, nem da história dos 

desenvolvimento científicos no campo das ciências biológicas. 

 

O termo clone entrou para a língua inglesa em 1903, sendo que 

este termo decorre de clonagem (cloning), que remete para a 

técnica na base da qual se produz o clone. Para entender a 

história do termo é necessário referir que os humanos fazem 

clonagem de plantas, desde a antiguidade. Uma das primeiras 

técnicas consistia em retirar várias partes de uma planta e fazer 

com que cada uma dessas partes desse origem a uma nova 

planta. O início da clonagem de células consistia basicamente em 

colocar um organismo experimental numa placa de Petri com 
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alguns químicos propícios à multiplicação celular. Em seguida, as 

células multiplicavam-se, formando pequenas colónias. O conjunto 

das células de cada colónia formava, então, um clone, ou seja, 

cada colónia ficava com a mesma constituição que a célula 

original. Como nos diz a Enciclopédia Britânica (Enc. Brit. 

1990:716 apud Temmerman 2000:140): 

 

(...) The great strides made in genetic-

biochemical analysis resulted basically 

from the ability to place an experimental 

organism in a culture dish containing 

agar [...] and a nutrient medium 

supporting cell multiplication. The cells 

multiplied to produce discrete colonies. 

All the cells in a particular colony formed 

a clone; that is, they all had the same 

genetic constitution as the founding cell. 

 

No fim da década de cinquenta, tornou-se possível clonar células 

vegetais, o que permitiu que os biólogos produzissem um número 

quase infinito de plantas geneticamente idênticas, a partir de 

apenas algumas células. A clonagem de plantas não é algo 

completamente inovador já que – no caso de algumas plantas – é 

um processo possível de concretizar fora de um laboratório como 

nos diz Hawkes (1991:14 apud Temmerman 2000:140): 

 

(...) Every time a gardener takes a 

cutting, he or she is producing a clone: 

a plant identical in every respect to its 

single parent. But some plants, palm 

trees for example, will not regenerate 

from cuttings. To clone them, cells are 
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grown in a culture of nutrient material, 

multiplied, and encouraged to grow into 

thousands of new plants. 

 

A clonagem de animais requer um procedimento completamente 

diferente. Durante a segunda metade do século XX, a possibilidade 

de produzir animais idênticos através de clonagem originou um 

interesse generalizado por este fenómeno biológico. Através de 

microcirurgia, o núcleo de uma célula é transplantado para um 

óvulo, cujo núcleo fora previamente retirado. O desenvolvimento 

do óvulo é induzido sem fertilização, sendo que o embrião que se 

desenvolve é composto somente por células do núcleo implantado. 

 

Foi o aparecimento da engenharia genética que possibilitou a 

clonagem de genes. São envolvidas neste processo uma vasta 

gama de tecnologias, mas a maioria envolve técnicas de 

recombinação de ADN, pelo que, graças a alguns 

desenvolvimentos nesta área de especialidade, a manipulação 

genética se tornou uma realidade.  

 

The cloning of a fragment of DNA allows 

infinite amounts to be produced from 

even a single original molecule. 

Lewin (1983 apud Temmerman 

2000:140) 

 

Ou seja, a clonagem de um fragmento de ADN permite produzir 

um número indefinido de cópias, a partir de uma única célula 

original. Há que ter em conta que a célula tem uma capacidade de 

autorreplicação, que é essencial na criação do clone, assim como a 

capacidade de incorporar um gene no plasmídeo da célula de uma 

bactéria, ao introduzi-lo na célula hospedeira. Este fragmento 
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incorporado reproduz-se a cada divisão celular. A reação em 

cadeia da polimerase é a primeira técnica, mediante a qual um 

fragmento de ADN é amplificado, sem o auxílio de um organismo 

vivo. 

 

Segundo Temmerman (2000) alguns dos componentes de 

significado relevantes para a distinção entre vários tipos de 

clonagem são: 

 

• o clone resultante da clonagem tem uma 

identidade própria, que decorre das 

células que foram utilizadas para a 

clonagem. 

 

• o clone pode ser produzido 

naturalmente (gémeos), ou 

artificialmente por via de intervenção 

humana (cortes em plantas), ou num 

laboratório com segmentos de ADN. 

 

• a reprodução é assexuada, ou seja, só 

existe um antepassado. 

 

• o clone é sempre idêntico ao original. 

 

• os clones vivos têm a mesma 

constituição genética que o original 

(tradução minha). 
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4.2.1.2 Clonagem molecular (Molecular Cloning) 

 

Depois da breve descrição histórica do termo clonagem (cloning), 

Temmerman (2000:144) leva-nos à questão da cunhagem do 

termo clonagem molecular (molecular cloning). Nesta secção 

tentar-se-á responder a duas questões. Sendo a primeira questão: 

qual é o motivo pelo qual os métodos desenvolvidos na biologia 

molecular para amplificação de um fragmento de ADN se 

designam clonagem (cloning), ou clonagem molecular (molecular 

cloning) ou clonagem de ADN (DNA cloning)? E a segunda, qual é 

a razão da substituição do termo clonagem (cloning) pelo seu 

hiperónimo amplificação (amplification)? 

 

Em resposta à primeira questão, Temmerman (2000:144) invoca 

três motivos: 

 

1. Clonagem molecular (molecular 

cloning) relaciona-se com outros tipos 

de clonagem que já existiam quando a 

clonagem molecular foi desenvolvida; 

 

2. O significado relevante que 

clonagem molecular (molecular cloning) 

tinha em comum com todos os outros 

tipos de clonagem que já existiam – 

cópia idêntica. O elemento que foi 

adicionado ao significado de clone, com 

o surgimento da clonagem molecular, foi 

o de “grande número” de cópias 

idênticas. 

 



	   	   53	  

3. Molecular cloning ficou com esta 

designação, porque é o próximo passo 

na evolução na área da genética 

molecular. Isto, em contraste com a 

cadeia de reação da polimerase, que 

apesar de ser também uma nova técnica 

para a obtenção um grande número de 

cópias idênticas, é um desenvolvimento 

na área da enzimologia e não na 

genética molecular.” (tradução minha). 

 

Quanto à resposta à segunda questão “Qual é a razão pela qual 

existe a possibilidade de o termo cloning ser substituído pelo seu 

hiperónimo amplification?” Temmerman (2000:144) diz-nos que 

se pode invocar-se, pelo menos, duas ordens de razões: 

 

1. O desenvolvimento de um novo método para criar um 

grande número de cópias exatas (cadeia de reação da 

polimerase), não na área da genética molecular, mas antes 

na área da enzimologia ou bioquímica. Alguns especialistas 

referem-se à cadeia de reação da polimerase como um tipo 

especial de clonagem, enquanto outros vêm esta técnica 

como apenas um método de amplificação. 

 

2. A ameaça de substituição do termo cloning pelo termo 

amplificação na terminologia das ciências vivas como 

consequência do fenómeno de generalização. O 

desenvolvimento da linguagem noutros domínios teve as 

suas repercussões, pelo que clonagem (cloning) transitou 

para a linguagem geral, sendo utilizado em muitos domínios 

e, talvez por isso, o significado inicial se tenha expandido e, 

em consequência, se tenha tornado confuso (por ser tão 
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vago) no contexto científico. Dado que existem sinónimos e 

hiperónimos do termo é previsível que um destes o 

substitua, como já acontece com amplificação 

(amplification). Como postulado por Temmerman 

(2000:145): 

 

Not only did the lexemes clone and 

cloning become overloaded as a 

consequence of polysemisation, they 

also started suffering from ambiguity. 

Gene cloning, which literally means the 

procedure of producing a large number 

of copies of a particular gene, also ends 

up being used as a synonym for 

recombinant DNA technology.  

 

Ou seja, não só os lexemas clone e clonagem (cloning) assumiram 

diversos sentidos, como também começaram a apresentar alguma 

ambiguidade. Clonagem genética (gene cloning), que significa 

literalmente processo de produzir um grande número de cópias de 

um gene em particular, também acaba por ser utilizado como 

sinónimo de Tecnologia de ADN Recombinante (Recombinant DNA 

technology). Portanto, o termo é utilizado metonimicamente tanto 

para designar a parte pelo todo, como para designar o todo pela 

parte, o que obviamente gera ambiguidade. 
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4.2.1.3. O desenvolvimento da cadeia de reação da polimerase 

(polimerase chain reaction) 

	  

A cadeia de reação da polimerase é uma técnica desenvolvida em 

1985 que, segundo Nicholl (1994:100 apud Temmerman 

2000:145) permite uma amplificação seletiva de sequências de 

ADN. Baseia-se, contudo, em princípios e processos diferentes da 

clonagem molecular. A clonagem e a cadeia de reação da 

polimerase possuem dois elementos de significado em comum: 

“amplificação” e “cópias idênticas”. 

 

Antes do desenvolvimento da cadeia de reação da polimerase, só 

existia uma técnica de amplificação de sequências de ADN e, por 

isso, os termos amplificação (amplification) e clonagem (cloning) 

eram sinónimos na maioria dos contextos. Por terem sido 

desenvolvidas novas formas de amplificação e clonagem passaram 

a significar coisas diferentes. 

 

A questão que fica no ar é se o termo clonagem (cloning) vai 

continuar a ser utlizado como quase sinónimo de amplification, 

depois da descoberta da cadeia de reação da polimerase. 

Temmerman (2000:146) aposta que alguns autores continuam a 

interpretar os dois termos como quase sinónimos porque 

interpretam a cadeia de reação da polimerase como um tipo de 

clonagem ou amplificação; contudo, para outros autores existem 

dois tipos de amplificação, a saber, a clonagem propriamente dita 

e a cadeia de reação da polimerase. 

 

Em suma, a cadeia de reação da polimerase (polimerase chain 

reaction) é um exemplo de um termo que pode aumentar o seu 

significado na ocorrência de novas descobertas ou 

desenvolvimentos científicos. Dado que clonagem (cloning) viu 
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aumentado o seu leque de significados, a cadeia de reação da 

polimerase pode ser subclassificada como um novo método de 

clonagem.  

 

Mas, como já vimos, o cenário também pode ser diferente. Na 

linguagem especializada o termo clonagem (cloning) tornou-se tão 

carregado de sentido que o seu sentido de clonagem molecular 

(molecular cloning), que passou para uma categoria mais 

genérica, foi substituído por amplificação (amplification), devido 

ao desenvolvimento de novos métodos. Desta forma, o sentido 

prototípico passou a ter o significado “grande número de cópias”, 

em detrimento de “cópia idêntica”. O sentido prototípico de “cópia 

idêntica” modificou-se com a utilização do termo na linguagem 

geral (Temmerman, 2000:147). 

 

O estudo de Temmerman (2000:147) evidencia que o processo de 

fixação terminológica se reveste de um carácter diacrónico e 

dinâmico: uma mudança de clone, de termo da linguagem 

especializada para lexema da linguagem geral. Para além disso, 

como iremos ver, foram observados outros desenvolvimentos na 

língua que tiveram impacto no significado e entendimento do 

termo cloning. 

 

 

4.2.1.4. Mudanças na estrutura semântica 

	  
Segundo Temmerman, podem ser observadas duas mudanças na 

estrutura semântica de clonagem (cloning). A primeira mudança 

envolve uma transferência metafórica de clonagem (cloning) de 

termo especializado para lexema da língua geral. A segunda 

mudança tem que ver com um processo de generalização. A 

transferência metafórica de clonagem (cloning) é descrita por Berg 
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e Singer (1992:89 apud Temmerman 2000:148) como tendo 

entrado para a língua geral com o significado de “uma única e 

perfeita cópia” de algo, ainda que esta não fosse exatamente a 

forma como os biólogos utilizavam a palavra. 

 

A extensão de significado “cópia exata” tem o seu primeiro registo 

na linguagem geral no fim da década de setenta, e de acordo com 

o The Oxford Dctionary of New Words  (1991:64 apud 

Temmerman 2000:148), clone ganhou um novo significado na 

época em que os computadores pessoais começaram a proliferar, 

concretamente durante a década de oitenta. Nesta mesma altura, 

foi posto à venda um computador que simulava deliberadamente 

as características de outro computador no mercado, mas a um 

preço muito mais baixo. Foi dito da cópia que era um clone do 

original. 

 

Este novo sentido é uma especialização do sentido figurativo de 

clone que teve origem na investigação científica, ou seja, passou 

de referir um ser vivo desenvolvido a partir de uma célula 

somática do seu progenitor, estendendo-se ao domínio da 

informática para representar computadores copiados e idênticos 

ao original em termos da sua capacidade. 

 

No processo de metaforização do domínio da biologia para o 

domínio da informática, o significado que é adicionado ao termo é 

o de “preço mais baixo” do clone em relação ao original. Esta, por 

sua vez, induz outra extensão de significado, a saber, o lexema é 

hoje em dia utilizado para designar cópias de baixo custo de 

outros aparelhos eletrónicos. Atualmente, o termo é usado para 

referir um cartão SIM criado com o intento de ter o mesmo 

número telefónico que outro cartão SIM já existente é denominado 

de clone. 
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A segunda mudança a nível de estrutura semântica configura um 

caso de generalização. A unidade semântica clonagem (cloning) 

passou gradualmente a aplicar-se a uma maior quantidade de 

organismos, tornando-se mais genérica, referindo-se ao processo 

de duplicação quer de seres vivos, quer de produtos tecnológicos 

(Temmerman 2000:149). O resultado é de que, pelo menos 

temporariamente, existe um termo, clonagem (cloning), que se 

aplica a todas as formas de clonagem. 

 

As unidades semânticas clonagem (cloning) e clone (clone) têm, 

portanto, muitas probabilidades de se tornarem termos muito 

gerais, com significados mais vagos, à medida que surjam 

unidades semânticas mais específicas dentro da mesma área. 

Simultaneamente, em contextos muito precisos, ocorre uma 

generalização diferente, a saber, amplificação (amplification) pode 

constituir um termo genérico tanto para clonagem (cloning) como 

para cadeia de reação da polimerase (polimerase chain reaction). 

 

A diversificação terminológica tem início quando um grupo de 

especialistas entende que existe necessidade de uma distinção 

mais clara (Temmerman 2000:149). Eventualmente, os 

especialistas descobrem que clone  deixou de ser adequado como 

termo, pelo que se procede a uma nova cunhagem terminológica. 

Tal procedimento poderá levar à criação de terminologia 

alternativa mais específica, podendo clone manter-se apenas no 

léxico comum. 
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4.2.1.5. Conclusão 

	  

Pode concluir-se que nos exemplos de clonagem molecular 

(molecular cloning) e de cadeia de reação da polimerase 

(polimerase chain reaction) existem provas que fundamentam o 

desenvolvimento de novos sentidos do termo. O entendimento dos 

conceitos não é uma situação estática, mas está em constante 

mudança, sendo que, com o tempo, pode existir um entendimento 

diferente daquilo a que um termo se referia, aquando da sua 

cunhagem inicial.  

 

Para além disso, concluímos que os significados dos termos 

especializados vão também evoluindo, influenciados pelas 

circunstâncias do uso; concluímos também que a estabilidade 

terminológica pode ser abalada quando dois frames de 

entendimento diferentes interferem com a compreensão do termo.  

 

 

4.2.2. A funcionalidade da quase sinonímia 

 

A quase sinonímia afigura-se funcional, uma vez que aspetos 

semânticos subjacentes aos termos podem convergir 

parcialmente. Na ótica da Terminologia tradicional, é necessário 

eliminar a quase sinonímia, selecionando um termo em detrimento 

de outro, conforme os contextos de uso. Registe-se que a 

existência de vários termos para o mesmo conceito/categoria é 

indesejável, por poder induzir ambiguidade na comunicação 

científica. 

 

Segundo Temmerman (2000:150), se nos reportarmos ao termo 

Southern blotting, a funcionalidade da quase sinonímia pode ser 
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evidenciada, uma vez que diferentes aspetos do desenvolvimento 

científico estão subjacentes à lexicalização sinonímica. Qual é 

então a vantagem da existência de termos quase sinónimos com o 

exemplo de southern blotting, southern transfer (transferência de 

southern), e southern hybridisation (sonda hibrizadora)? 

 

Segundo Temmerman (2000:150), southern blotting é o termo 

mais recorrentemente utilizado para referir a técnica, desenvolvida 

por E. M. Southern, que tem como objetivo verificar se uma 

determinada sequência está ou não presente numa amostra de 

ADN que está a ser analisada. Esta designação baseia-se em (pelo 

menos) três informações acerca da técnica, sendo que a escolha 

terminológica depende de qual for o elemento que o locutor queira 

sublinhar num determinado contexto de utilização da mesma.  

 

Temmerman (2000:150) reconhece neste termo um processo de 

cunhagem por metonímia, dado que o nome do autor desta 

descoberta passa a ser tratado como um termo da linguagem  

especializada. Uma vez lexicalizada, a metonímia terminológica é, 

porém, interpretada como uma designação da linguagem geral 

(southern). Em conformidade, foi cunhado o seu antónimo para 

outra técnica alternativa, a saber, northern blotting. Convém aqui 

sublinhar que a terminologia científica não se organiza por 

antónimos, conforme acontece com alguns segmentos da língua 

geral, mas por relações de quase sinonímia, consoante os 

contextos de uso (como é o caso, por exemplo de dor-de-cabeça e 

cefaleia, que já referimos anteriormente) 

 

Termo Destaque 

Southern Blotting Destaca o facto de o resultado da técnica 

ser um borrão (blot) num filtro. 
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Southern Transfer Destaca o processo de transferência do 

ADN desnaturado dos fragmentos de gel 

para um filtro. 

Southern 

Hybridisation 

Destaca o princípio da técnica: o 

agrupamento de pedaços desnaturados de 

ADN com os seus complementares. 

 
Figura 5: Exemplo de quase sinonímia.  

 

A razão pela qual a quase sinonímia é funcional está presente nos 

três elementos que motivam lexemas alternativos aos dos textos 

originais sobre o método.  

 

Refira-se, porém, que, nos artigos que escreveu sobre a técnica, 

Southern não a refere como southern blotting, conforme 

Temmerman (2000:152), não recorrendo à metonímia 

terminológica formada a partir do seu apelido, provavelmente por 

modéstia ou pudor. Contudo, todos os autores usam o termo 

como forma de reconhecimento da descoberta científica deste 

cientista. 

 

 

4.3. Consequências para a terminologia 

 

Mediante a análise dos contextos de cunhagem e de uso de 

clonagem (cloning), bem como de southern blotting ficou 

evidenciado, no plano diacrónico, o papel importante da quase 

sinonímia, sendo que esta apenas perdura durante algum tempo. 

Refira-se que a abordagem diacrónica seguida nestes casos se 

contrapõe ao princípio estruturante da univocidade na abordagem 
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tradicional da Terminologia, sendo que é este princípio que acaba 

por se impor e vigorar numa perspectiva sincrónica. 

 

Afigura-se necessário estabelecer uma distinção entre diferentes 

tipos de unidades semânticas. Temmerman (2000:153) diz-nos 

que, no caso de um conceito bem delimitado, o princípio da 

univocidade pode ser adequado, mas, dado que vários termos se 

reportam a categorias prototípicas, que sofrem alterações com o 

tempo, têm de ser desenvolvidos métodos e princípios para 

detetar alterações conceptuais decorrentes da quase sinonímia. 

Para que isto seja possível, é necessária uma reavaliação da 

informação que é considerada enciclopédica. Como aponta 

Temmerman (2000:153): 

 

Terminology as a scientific discipline 

needs to open up to methods for 

studying the role of language in the 

creative process of the growth of 

knowledge. 

 

Ou seja, segundo Temmerman, a terminologia, enquanto área 

científica, necessita de se abrir a métodos de estudo da linguagem 

no processo criativo do desenvolvimento do conhecimento. Nesta 

base, deve equacionar-se a evolução diacrónica dos termos, 

resultante do ajustamento de uma unidade semântica, da 

flexibilidade e da capacidade de adaptação de categorias, 

organizadas em torno de um protótipo, que também pode sofrer 

alterações com o tempo. O desenvolvimento científico designado 

por cadeia de reação da polimerase, um método de amplificação 

de ácidos nucleicos, fornece-nos evidências dos fatores funcionais 

na evolução do significado do termo científico. 
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A multiplicação dos significados de clonagem (cloning) parece ter 

chegado ao seu limite, uma vez que o termo clone (clone) foi 

assumindo novos significados, também na língua geral. Refira-se 

ainda a transdisciplinaridade, uma vez que este novo método 

(designado por cadeia de reação da polimerase) foi desenvolvido 

na área da bioquímica, mais especificamente, na enzimologia, 

área essa que constitui um subdomínio científico diferente do da 

biologia molecular ou da genética. É o uso desta mesma unidade 

semântica em dois subdomínios científicos diferentes que abala a 

estabilidade estrutural da terminologia científica.  

 

 

4.4. Lexias Fixas 

 

Morfologicamente, as lexias podem fazer parte das lexias 

complexas variáveis. Assim, um monema como cão tornam-se 

palavras que emolduram estruturas lexicais fixas, criando assim 

uma lexia fixa simples. 

 

Exemplo Significado 

O Manuel tem vida de cão Vida má 

 
Figura 6: Exemplo de lexia fixa simples. 

 

As lexias fixas complexas fornecem-nos um conjunto, que em si 

próprio é um todo invariável, em que nenhum dos elementos pode 

ser substituído por outro. 

 

Exemplo Significado 

Foi e veio num abrir e fechar de 

olhos 

Muito depressa 
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A Maria tem um casaco novo 

em folha 

Muito novo 

 
Figura 7: Exemplo de lexias complexas. 

 

Assinale-se de novo que os elementos sublinhados nos exemplos 

supra não podem ser modificados, uma vez que o sentido da 

expressão depende da combinatória.  

 

Tal como na linguagem geral, as lexias fixas são muito frequentes 

na linguagem especializada. Proceder-se-á de seguida à exposição 

do levantamento das lexias fixas encontradas nas traduções 

realizadas no contexto do estágio curricular em causa. 

 

Exemplo original Tradução Área de 

especialidade 

Tipo de 
lexia 
fixa 

Attorney-in-fact Procurador Jurídico Simples 

Beneficial Ownership Propriedade 

de Usufruto 

Jurídico Simples 

To be in full force Estar em 

vigor 

Jurídico Simples 

One-off cost Custo único Financeiro Simples 

Third Parties Terceiros Jurídico Simples 

Financial Statement Declaração 

Financeira 

Jurídico/Financeiro Simples 

Net Gain Ganhos 

líquidos  

Financeiro Simples 

Share Capital Capital 

Social 

Financeiro Simples 

Terms and 

Conditions 

Termos e 

Condições 

Jurídico Simples 
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Figura 8: Lexias fixas em textos traduzidos durante o estágio. 

 

Todas as lexias fixas encontradas nos textos traduzidos em 

estágio constituem lexias fixas simples.  

 

Ainda que tenham sido encontrados poucos exemplos de lexias 

fixas, estas constituem uma característica distintiva destas duas 

áreas de especialidade.  

 

 

4.5 Univocidade nas Linguagens Especializadas 

 
Tendo em mente o que foi anteriormente exposto relativamente à 

unicidade, torna-se necessário comprovar a existência de 

univocidade nos termos especializados com que lidámos em 

contexto de estágio. Assim sendo, os termos serão apresentados 

em diversos quadros nos subcapítulos seguintes. 

 
Conforme se pode constatar nos referidos quadros, os termos 

compilados nos mesmos possuem apenas um único significado nas 

linguagens especializadas, podendo considerar-se como sendo 

unívocos, conforme patenteado nas explicações que 

apresentamos, com identificação das respectivas fontes. 

 

4.5.1.1 Casos de univocidade terminológica nas ciências médicas 

 
Casos de univocidade terminológica nas ciências médicas 

Inglês Português Definição Fonte 

Anaemia Anemia “ diminuição abaixo do 

normal do número de 

Infopédia – 

Dicionários 
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eritrócitos existentes em 

1mm3 de sangue e da 

quantidade de hemoglobina e 

de glóbulos brancos 

existentes em 100 cm3 de 

sangue. (...)” 

Porto 

Editora – 

Termos 

Médicos 

Apoptosis Apoptose “ relaxamento dos ligamentos 

de uma articulação ou de um 

órgão (...)” 

 

Infopédia – 

Dicionários 

Porto 

Editora – 

Termos 

Médicos 

Chelator Quelante “substância com a capacidade 

de fixar iões metálicos, 

formando um complexo 

(quelato), solúvel e não 

tóxico. Os quelantes são 

utilizados no tratamento de 

intoxicações por metais.” 

Infopédia – 

Dicionários 

Porto 

Editora – 

Termos 

Médicos 

Diarrhoea Diarreia “evacuação repetida de fezes 

líquidas ou não moldadas.” 

 

Infopédia – 

Dicionários 

Porto 

Editora – 

Termos 

Médicos 

Diuretic Diurético “relativo à diurese, que 

provoca ou estimula a 

diurese. Existe uma grande 

variedade de tipos de 

diuréticos, que se agrupam 

consoante os seus 

Infopédia – 

Dicionários 

Porto 

Editora – 

Termos 

Médicos 
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mecanismos de ação” 

	  
Figura 9: Univocidade terminológica nas ciências médicas. 

 

 

4.5.1.2 Casos de univocidade terminológica em direito 
 

Casos de univocidade terminológica em direito 

Inglês Português Definição Fonte 

Appeal Recurso “ (...) An application for the 

judicial examination by a 

higher tribunal of the decision 

of any lower tribunal. (...)” 

Oxford 

Dictionary of 

Law 

(2009:36) 

 

Attorney Advogado “(...) A person who is 

appointed by another and has 

authority to act on behalf of 

another. (...)” 

Oxford 

Dictionary of 

Law 

(2009:48) 

Binding Vinculação “(...) Posição jurídica passiva 

a que corresponde um direito. 

Vinculação é um conceito 

amplo que comporta quer o 

dever jurídico, a obrigação ou 

a sujeição.” 

Dicionário 

Jurídico  

(2012:1540) 

Clause Cláusula “ A subdivision of a 

document. A clause of a 

written contract contains a 

term or provision of the 

contract. Clauses are usually 

numbered consecutively 

(1,2,etc.); subclauses may 

Oxford 

Dictionary of 

Law 

(2009:99) 
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follow a clause, numbered 

1.1, 1.1.1, etc (...)” 

Dispute Litígio “(...) Conflito concreto de 

interesses digno de ser 

apresentado à consideração 

de uma entidade 

independente (em regra, o 

tribunal), para efeito de uma 

justa composição desses 

interesses (...)” 

Dicionário 

Jurídico  

(2012:882) 

 
Figura 10: Univocidade terminológica em Direito. 

 

 

4.5.1.3 Casos de univocidade terminológica em Finanças 
 

Casos de univocidade terminológica em Finanças 

Inglês Português Definição Fonte 

Asset Ativo “Any object, tangible or 

intangible, that is of value to 

its possessor. In most cases 

it either is cash or can be 

turned into cash; exceptions 

include prepayments, which 

may represent payments 

made for rent, rates, or 

motor licences, in cases in 

which the time paid for has 

not expired. (…)” 

Oxford 

Dictionary of 

Finance and 

Banking 

(2008:21) 

Interest Juro “The charge made for 

borrowing a sum of money. 

Oxford 

Dictionary of 
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The interest rate is the 

charge made, expressed as 

a percentage of the total 

sum loaned, for a stated 

period of time (usually one 

year). (…)” 

Finance and 

Banking  

(2008:232) 

Net Worth Valor 

Líquido 

“ The value of an 

organization or individual 

when its liabilities have been 

deducted from the value of 

its assets.(…)” 

Oxford 

Dictionary of 

Finance and 

Banking  

(2008:305) 

Liability Passivo “ The funding of a business 

debt. (…)” 

Oxford 

Dictionary of 

Finance and 

Banking 

(2008:259) 

Net 

Present 

Value  

(NPV) 

Valor Atual 

Líquido 

(VAL) 

“A method of capital 

budgeting in which the 

value of an investment is 

calculated as the total 

present value of all cash 

inflows and cash outflows 

minus the cost of the initial 

investment. If the net 

present value is positive, 

the return will be greater 

than that required by the 

capital markets and the 

investment should be 

considered. A negative net 

present value indicates that 

Oxford 

Dictionary of 

Finance and 

Banking 

(2008:304) 
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the investment should be 

rejected (…)” 

 
Figura 11 Casos de univocidade terminológica em Finanças 

	  

	  

4.5.2 Observações conclusivas 
	  

Como fica demonstrado nos quadros supra, os termos 

especializados, retirados dos glossários compilados durante o 

estágio, configuram casos de univocidade, na medida que o seu 

significado inequívoco está cristalizado nas áreas em questão, 

conforme patente na explicação retirada de dicionários da 

especialidade. Registe-se, porém, que na área da Moda, dado que 

não existem dicionários de Moda, nem sempre conseguimos ter 

acesso à comprovação da univocidade. 

	  

	  

5. Metáforas e linguagem especializada 
 

5.1. Dinâmica da Linguagem Especializada – a metáfora 

como ferramenta conceptual 

	  
A univocidade da linguagem especializada está necessariamente 

associada ao seu carácter dinâmico, sendo que uma das formas de 

o aferir passa pela identificação do acervo de metáforas que cada 

um dos subdomínios traduzidos no presente relatório, conforme 

gráficos que apresentamos mais adiante. Deste modo, parte-se do 

princípio de que a metáfora conceptual é uma das principais 

ferramentas conceptuais de cunhagem de léxico especializado, 
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conforme amplamente comprovado em Faber (2012). Já Kuhn 

(1993) tinha assinalado que a metáfora constitui uma das 

principais ferramentas conceptuais de construção de modelos 

científicos propriamente ditos, o que vem a ser corroborado por 

Faber (2012:2): 

 

Evidently, metaphor is a dynamic 

mechanism, essential for the elaboration 

and evolution of a scientific theory and 

not only used as an explanatory device. 

In this sense, it can be regarded as 

more of a building block than a scaffold. 

 

Registe-se ainda o papel importante da metonímia como 

ferramenta conceptual na construção de terminologia científica (cf. 

ocorrência da figura 22), a par da metáfora, sendo que as mesmas 

também operam na linguagem geral, conforme ilustrado por 

Tercedor Sanchez et al. (2002:33): 

 

Since metaphor and metonymy are an 

integral part of linguistic creativity, they 

are present in specialized language as 

well as in general language. 

 

Segundo Tercedor Sanchez et al (op. cit. P.35-40), no contexto 

científico, distingue-se dois tipos de metáfora: a metáfora de 

imagem e a metáfora conceptual propriamente dita. A metáfora de 

imagem, que encontramos no termo técnico peixe-balão, resulta 

do mapeamento entre um conceito do domínio-fonte, a saber, 

balão, num outro conceito do domínio-alvo, a saber, peixe, tendo 

por base a configuração física do mesmo que se assemelha a um 

balão. 
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No nosso corpus identificámos o exemplo de metáfora de imagem 

abaixo: 

 

Termo Referente e motivação 

metafórica 

Imagem 

Murphy Eye Murphy eye é um orifício 

no tubo de Murphy que 

por ser redondo é 

comparado a um olho  

 
Figura 12: Exemplo de metáfora de imagem (cf. Glossário de Ciências Médicas: 

XI). 

 

A metáfora de imagem, que encontramos no termo técnico 

Murphy eye resulta do mapeamento de um conceito do domínio-

fonte, a saber olho, num outro conceito do domínio-alvo tubo de 

Murphy. O termo em questão foi construído na base de uma 

metonímia inventor-produto, tendo por base a configuração física 

do mesmo, que se assemelha a um olho. 

  

Convém assinalar que a metáfora de imagem se distingue da 

metáfora conceptual, na medida em que esta consiste na projeção 

de todo um domínio-fonte num domínio-alvo. Damos como 

exemplo a expressão metafórica o combate ao vírus, em que todo 

o domínio-fonte da GUERRA é mapeado no domínio-alvo do 

combate ao vírus, na base de um jogo de força e de contraforça 

que envolve, necessariamente, uma estratégia de combate. 

 

Retirada do nosso corpus, temos a seguinte ocorrência: 
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Realização da metáfora Metáforas 

X 2  plays an important role in 

fighting Hospital Acquired 

Pneumonias (HAPs) in 

ventilated patients 

O TRATAMENTO É UMA GUERRA 

 

O HOSPITAL É UM CAMPO DE 

BATALHA 

 
Figura 13: Exemplo da metáfora conceptual A DOENÇA É UMA GUERRA  

 

Ambos os tipos de metáfora estão presentes no discurso científico, 

sendo que não se limitam à cunhagem de terminologia. 

Sobretudo, a metáfora conceptual coloca, de forma dinâmica, dois 

subdomínios científicos em interação (Tercedor Sanchez et al (op. 

cit p. 38): 

 

According to Boyd (1993), the scientific 

use of metaphor does double duty in that 

it creates a wide range of vocabulary to 

describe a new domain and at the same 

time makes this new domain interact with 

the other domain involved in the 

metaphor. 

 

Esta dimensão de interação está bem patente no Princípio da 

Invariância, segundo o qual, no âmbito dos mapeamentos 

metafóricos, é preservada, nos domínios-alvo, a topologia 

cognitiva (a estrutura dos esquemas imagéticos) dos domínios-

fonte (Lakoff 1993:215). Tal verifica-se igualmente nas linguagens 

especializadas, conforme mencionado por Tercedor Sanchez el al. 

(2012:44): 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  	  “X”	  designa	  um	  produto	  especificado	  no	  texto,	  que	  não	  será	  mencionado	  no	  
relatório	  devido	  a	  questões	  de	  confidencialidade	  entre	  a	  Onoma	  Traduções	  e	  os	  
seus	  clientes.	  
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The Invariance Principle is also reflected 

in specialized language. For example, 

specialized environmental science texts 

consistently reflect the metaphor 

ECOSYSTEMS ARE MEDICAL PATIENTS. 

The two domains involved are 

Environmental Science and Medicine. 

This metaphor is reflected in 

metaphorical mappings that preserve 

the topology of the MEDICAL 

TREATMENT frame. In fact, the human 

health assess model, as described by 

Haskell, Norton and Costanza (1992), is 

specifically mapped onto the 

environment as though it were a patient 

whose illness must be diagnosed. 

 

 

5.2. Análise das cunhagens metafóricas no corpus de 

linguagem especializada e tradução 

 

Não foi possível, por questões de espaço, desenvolver, no plano 

qualitativo, o papel da metáfora enquanto ferramenta conceptual 

dinâmica em todas as ocorrências de imagens metafóricas no 

corpus traduzido. Assim sendo, enveredámos por uma análise 

quantitativa do acervo de metáforas para dois dos subdomínios de 

especialidade que foram englobados no presente relatório. Assim 

sendo, pretendemos comprovar que a metáfora é não só uma 

ferramenta de cunhagem terminológica, mas também uma 

ferramenta de tradução de expressões em linguagem da 
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especialidade, uma vez que a rede de metáforas conceptuais 

vigente na língua-fonte deve ser preservada na língua-alvo. 

 

Socorremo-nos, em primeira análise, de um exemplo retirado das 

ciências ambientais, a saber, ecological footprint que foi traduzido 

em Português por pegada ecológica, em que o domínio do 

comportamento humano é mapeado no domínio ambiental. O 

rasto de destruição do ambiente pelo homem, um conceito 

abstrato e complexo, é concebido como uma marca de uma 

pegada humana que é bem visível, uma vez que deixa marcas 

numa determinada superfície, não sendo passível de ser apagada, 

pelo menos durante algum tempo. 

 

Como se pode ver, a tradução da linguagem de especialidade 

envolve a compreensão, a estruturação e a especificação de 

correspondências entre unidades do conhecimento especializado 

em diferentes línguas (Faber/Ureña Gómez-Moreno 2012:74-75). 

Portanto, no epicentro da tradução, enquanto operação cognitiva, 

está o conceito de correspondência ou equivalência, definida como 

segue: 

 

Equivalence, based on shared 

conceptual meaning in the form of 

interlinguistic and intertextual 

correspondence, is the objective that 

translators ultimately pursue when they 

perform their professional activity. 

(ibid.) 

 

Na tradução da expressão acima analisada não se estabeleceu 

uma equivalência entre palavras de línguas diferentes, mas antes 

uma equivalência entre representações semânticas no plano 
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interlinguístico. Desta forma, uma das prioridades do tradutor de 

textos de linguagem especializada passa necessariamente pelo 

entendimento das metáforas conceptuais respeitantes a esse 

domínio especializado (Faber/Ureña Gómez-Moreno 2012: 91): 

 

(….) In order to understand the meaning 

of scientific texts, a reader must be able 

to grasp the conceptual metaphors of a 

domain. According to our working 

hypothesis, metaphorical 

conceptualization underlies not only the 

specificity of a domain, but also the 

terminology and the phraseology of 

languages for specific purposes. To 

master the identification of these 

conceptual metaphors is to possess a 

powerful cognitive tool that guides the 

translator in making many translations 

decisions. 

 

Em suma, podemos asseverar a importância dos processos 

metafóricos e metonímicos no contexto da tradução das linguagens 

especializadas. 

 

 

5.3. Impacto dos modelos metafóricos na categorização e 

na designação 

 

Em contexto textual, os termos não são frequentemente bem 

delimitados uns em relação aos outros. São geralmente 

delimitados com a utilização de subordinação e de características 
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que distinguem o conceito de outros que com ele se relacionam no 

sistema conceptual.  

 

Ao tentar aquilatar a extensão do papel da univocidade na 

terminologia científica, chegámos à conclusão de que a 

univocidade da terminológica prevalece sobre a diversidade 

terminológica, em referência a um mesmo conceito oriundo da 

linguagem especializada.  

 

 

5.4. A metáfora e a metonímia terminológicas  

 

Como já foi enunciado anteriormente, a metáfora não se restringe 

ao papel de figura retórica, tem também uma função cognitiva. 

Ainda que tenha recebido menos atenção, a metonímia também 

tem raízes muito profundas na cognição. Dado que a metáfora e a 

metonímia são parte integrante da criatividade linguística, para 

além de estarem presentes na linguagem geral, também são 

ferramentas conceptuais indispensáveis à cunhagem de linguagem 

especializada. 

 

 

5.4.1 Metáfora terminológica 

	  

A metáfora constitui uma ferramenta conceptual que opera no 

mapeamento entre domínios do conhecimento. A linguística 

cognitiva distingue metáforas conceptuais de metáforas de 

imagem, ainda que ambos os tipos de metáfora envolvam o 

mapeamento de conceitos entre dois domínios. A diferença entre 

as duas reside no facto de as metáforas de imagem serem 

conceptualmente simples, uma vez que um só conceito do 
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domínio- fonte é mapeado no domínio- alvo, ao passo que, nas 

metáforas conceptuais, os domínios são mapeados em bloco entre 

a fonte e o alvo. Assim sendo, as metáforas de imagem baseiam-

se na semelhança visível na configuração física de duas entidades. 

 

Termo Referente e motivação 

metafórica 

Imagem 

Murphy Eye Murphy eye é um orifício 

no tupo de Murphy que 

por ser redondo, tendo 

uma configuração 

semelhante a um olho 

 

 
Figura 14: Exemplo de metáfora de imagem  (cf. Glossário de Ciências Médicas: 

XI). 

 

Este termo foi encontrado num dos textos traduzidos no âmbito do 

estágio curricular realizado na Onoma, tendo sido compilado no 

glossário de Ciências Médicas, em anexo ao presente relatório. 

Como se pode verificar, este mapeamento é meramente parcial, já 

que não existe uma conceptualização consistente do resto do 

domínio conceptual. 

 

Por sua vez, as metáforas conceptuais emergem da projeção total 

de um domínio noutro. Envolvem o mapeamento de 

conhecimentos e de nexos de inferência. Neste sentido, as 

metáforas conceptuais são um mecanismo cognitivo poderoso que 

molda a nossa perceção do mundo. 

 

Metáforas conceptuais como UP IS GOOD ou TIME IS MOTION 

afetam e moldam a linguagem a níveis muito básicos. Estas 

metáforas podem motivar novos mapeamentos metafóricos, 
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dando origem a novas representações da experiência. Desta 

forma, podem dar origem a conglomerados de mapeamentos 

metafóricos que fornecem estruturas metafóricas mais específicas 

no domínio da linguagem especializada, conforme abaixo: 

 

Realização da Metáfora Metáfora 

After you have taken X, it 

enters your blood and captures 

extra iron it finds in your body 

Ontológica por 

PERSONIFICAÇÃO 

 
Figura 15: Exemplo de metáfora ontológica por personificação. 

 

Neste caso, conforme identificado no quadro, trata-se de uma 

metáfora ontológica por PERSONIFICAÇÃO, uma vez que o 

medicamento X é representado como se fosse um agente com 

características humanas. Esta realização metafórica foi encontrada 

num texto traduzido no âmbito do estágio curricular. 

 

Faremos referência a Pinker (2007:257 apud Faber 2012:38) que 

aponta que os cientistas descobrem constantemente novos 

fenómenos ou entidades para as quais têm de cunhar um termo, 

sendo que a metáfora é eleita como ferramenta conceptual na 

criação de neologismos terminológicos. Segundo Hoffman (1985 

apud Faber 2012:39), nas ciências, as metáforas são utilizadas 

com os seguintes propósitos: 

 

• descrever uma situação nova; 

• interpretar teorias existentes; 

• explicar as consequências de um novo fenómeno. 

 

Faber (2012:39-40) diz-nos ainda que a metáfora também é 

muito utilizada nas áreas de software e de design, metáfora essa 



	   	   80	  

que não surge de forma espontânea, mas antes com um propósito 

muito específico. De acordo com Heckel (1991) e Schön (1993 

apud Faber 2012:39), programadores utilizam metáforas com três 

objetivos diferentes: 

 

• familiarizar o público com uma realidade diversa; 

• transportar elementos entre domínios conceptuais; 

• inventar novos produtos. 

 

As metáforas que têm por objetivo familiarizar o público com uma 

realidade diversa ativam entidades do dia-a-dia, que já são do seu 

conhecimento. As metáforas de transporte permitem ao utilizador 

ver e resolver os problemas a partir de um outro prisma 

conceptual. Por último, as metáforas que superintendem a criação 

de novos produtos são utilizadas principalmente por designers 

como ferramentas conceptuais criativas. Faber (2012:40) 

acrescenta ainda que: 

 

These types of metaphors show how 

metaphor is systematically applied to 

technology to foster creative thought 

and enhance user understanding. 

 

Ou seja, estes tipos de metáforas evidenciam como a metáfora é 

sistematicamente aplicada à tecnologia para fomentar o 

pensamento criativo e aumentar o entendimento por parte dos 

utilizadores. 
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5.4.2. Metonímia terminológica 

	  

Segundo Lakoff e Turner (1989 apud Faber 2012:40), a 

metonímia consiste num mapeamento conceptual dentro de um 

único domínio, o que envolve uma relação de apoio entre 

entidades contíguas cuja função é fundamentalmente uma 

ferramenta referencial.  

 

Tipo de Metonímia Realização 

PARTE PELO TODO Beber um copo 

 
Figura 16: Exemplo metonímia.  

 

Da mesma forma, Kövecses e Radden (1958:39 apud Faber 

2012:40) definem a metonímia como um processo cognitivo 

mediante o qual uma entidade conceptual fornece acesso mental a 

outra entidade conceptual dentro do mesmo domínio. No contexto 

deste relatório será mais relevante falar sobre a metonímia 

terminológica de tipo referencial, por ser a mais frequente em 

textos especializados. 

 

A metonímia contém informação sobre a forma como os conceitos 

são categorizados, podendo até afetar a forma como falamos 

deles, como nos diz Faber (2012:41): 

 

Metonymy is informative of the way 

concepts are organized, and can even 

affect how we talk about them, as 

reflected in their syntax. 

 

A mesma autora (ibid.) sublinha ainda que a metonímia é 

frequentemente descrita como sendo baseada em relações de 
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contiguidade ou em relações de parte-todo. Certos tipos de 

variações terminológicas, que derivam de uma forma mais curta 

de um termo completo, também parecem resultar de processos 

metonímicos (Faber 2012:41). Por exemplo, no glossário de 

ciências médicas, que se encontra em anexo, está presente o 

termo raio-x, que consiste numa imagem do interior do corpo 

humano obtida a partir da radiação com raios-x. Neste 

mapeamento metonímico é usado o nome do material que é 

utilizado no processo para referir o produto obtido após a 

realização deste exame médico. 

 

Outra questão importante que afeta a terminologia é a relação 

entre a metonímia e a polissemia vertical, de acordo com Koskela 

(2005:1 apud Faber 2012:42) o fenómeno de polissemia vertical 

também é visto como resultado de um processo ou mapeamento 

metonímico. Segundo Faber (2012:42), na polissemia vertical, 

cada palavra designa dois ou mais sentidos diferentes que se 

encontram em relação de inclusão na categoria superior, numa 

relação hiperónimo-hipónimo.  

 

Na terminologia é dado um grande destaque às relações 

hierárquicas, sendo que estas são cruciais na estruturação de 

domínios de conhecimento especializado. As relações verticais 

consistem em relações  “é do tipo” ou “é parte de”. A relação “é 

um” reflete uma relação “do tipo”, que é a imagem conceptual da 

metonímia na língua, sendo que a metonímia propriamente dita se 

baseia na relação “parte de”. A única justificação que legitima a 

relação “tipo de” como metonímica reside na conceptualização 

metafórica de uma categoria como um todo subdivisível em partes 

(Koskela 2005 apud Faber 2012:42). 
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Partindo de uma perspetiva terminológica, a metonímia origina 

termos eponímicos na ciência e na tecnologia. Por exemplo, a 

metonímia é a ferramenta que faz com que o nome do 

investigador que descobriu determinada doença ou técnica médica 

venha a ser o escolhido para as designar. Existe no glossário um 

exemplo claro desta situação: doença de Alzheimer. A doença de 

Alzheimer é o nome dado à doença descoberta por Alois Alzheimer 

em 1906. 

 

 

5.5. A metáfora e a metonímia na linguagem especializada 

 
 
Em seguida apresentar-se-ão as características mais relevantes da 

metáfora e da metonímia em domínios especializados 

relativamente a noções-chave da Linguística Cognitiva, com 

atenção especial ao princípio da invariância e ao conceito de 

mesclagem. 

 

 

5.5.1. Princípio da invariância 

	  
Relativamente ao princípio da invariância, Faber (2012: 43)  

defende que a estrutura de esquema imagético do domínio-fonte 

deve ser consistente com a estrutura do domínio-alvo. A mesma 

autora indica também que nesse sentido, os esquemas imagéticos 

podem ser definidos como estruturas de forma que consistem em 

partes que se relacionam e se organizam de acordo com a 

experiência. Lakoff e Johnson (1999 apud Faber 2012:43) 

postulam que: 
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Image schemas are not mental images 

stemming from an effort to recall 

something visual, but rather are 

abstract and schematic representations 

of our bodily experience. They facilitate 

the understanding of more abstract 

concepts by providing these concepts 

and conceptual domains with structure. 

 

Ou seja, os esquemas imagéticos não são imagens mentais que 

derivam do esforço para recordar algo em particular, mas antes 

representações abstratas e esquemáticas da experiência física, 

usados na estruturação de conceitos abstractos.  

 

Faber (2012:43) preconiza ainda que o facto de a estrutura de 

esquema imagético do domínio-fonte ser consistente com a 

estrutura do domínio-alvo acaba por assegurar a consistência da 

projeção metafórica.  

 

Lakoff (1993:215 apud Faber 2012:44) afirma que os 

mapeamentos metafóricos preservam a estrutura do esquema 

imagético do domínio-fonte de forma consistente com o domínio-

alvo. Faber não nos refere quais, mas diz-nos que segundo Lakoff 

e Turner (1989 apud Faber 2012:44) existem restrições em 

relação ao esquema imagético no seio do domínio-alvo para que 

este conserve a sua integridade conceptual no processo de 

mapeamento. Assim sendo, só são mapeados os aspetos do 

domínio-fonte que encontrem eco no domínio-alvo.  

 

Contudo, existem outros autores – Mendoza e Usón – que 

defendem o Mapping Enforcement Principle que assegura que 

nenhum item é descartado de um sistema de mapeamento se 
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puder ser adaptado aos princípios de correlação e de invariância 

alargada. 

 

Faber (2012:47) aponta também que o princípio da invariância 

também é válido para a metonímia.  

 

The invariance principle is also valid for 

metonymy. Metonymy, insofar as it is a 

domain-internal mapping, preserves the 

basic topological information underlying 

the mapping. 

 

Ou seja, a metonímia, enquanto mapeamento cognitivo 

intradomínio, preserva a informação da estrutura do esquema 

imagético subjacente ao mapeamento. Mendoza (1998 apud Faber 

2012:47) diz-nos que o princípio da invariância só se aplica a 

mapeamentos metafóricos com base em esquemas imagéticos. 

Mendoza postula a existência de um princípio da invariância que 

pode ser aplicado a uma estrutura de nível genérico do alvo, para 

garantir consistência com a estrutura e nível genérico do domínio-

fonte. Este princípio da invariância alargado emprestaria 

consistência conceptual às estruturas hierarquicamente 

superiores, o que nos pode levar à conclusão de que as metáforas 

de nível genérico se relacionam com esquemas imagéticos de nível 

genérico.  

 

Estes esquemas de nível genérico não só estão presentes na 

linguagem especializada, como também constituem a base para a 

criação de unidades terminológicas no seio da linguagem 

especializada. No que diz respeito à metonímia, o princípio da 

invariância alargado é condicionado pela preservação da estrutura 

genérica das relações internas do próprio domínio 
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5.5.2. Mesclagem 

	  

A natureza de ligação ao contexto de construção de significado 

tem as suas raízes na teoria da mesclagem, ou seja, no 

enquadramento teórico que preconiza a vigência de redes de 

integração conceptual  (Fauconnier 1985/1988; Fauconnier e 

Turner  1998/2002 apud Faber 2012:48). A teoria de redes de 

integração conceptual baseia-se na noção de projeção ou 

mapeamento estre espaços mentais no contexto de discurso. 

 

No que diz respeito às redes de integração conceptual, Evans e 

Green (2006:363 apud Faber 2012:48) afirmam que as frases 

funcionam como instruções parciais para a construção de domínios 

conceptuais complexos e temporários – espaços mentais – que se 

agregam no discurso. Os espaços mentais relacionam-se entre si e 

permitem que os falantes os relacionem com espaços mentais 

previamente construídos na troca linguística. Como consequência, 

o significado não advém somente de frases e palavras isoladas, é 

construído em rede com base no significado potencial das 

expressões linguísticas, bem como nos mapeamentos ativados 

pelo contexto de comunicação. 

 

Consequentemente, espaços mentais podem ser definidos como 

estruturas parciais ou conglomerados de estruturas conceptuais 

que contêm tipos de informação específica relevante em contexto. 

A diferença entre espaços mentais e outros conceitos relacionados 

como metáforas, frames e domínios reside no facto de os espaços 

mentais serem construídos em rede e com base em metáforas e 

domínios anteriores. 

 

Os espaços mentais são construídos por “construtores de espaço” 

que são unidades linguísticas que levam à construção de novos 
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espaços mentais ou ao redireccionamento da projeção com 

espaços mentais anteriormente construídos. Uma das vantagens 

das teorias de redes de integração conceptual ou de mesclagem 

reside no facto de explicarem como os falantes constroem espaços 

mentais de forma inédita, ou seja, independentemente da 

realidade fenomenológica (Faber 2012:49). No discurso científico, 

por exemplo, a construção de espaços mentais está subjacente a 

processos hipotéticos e de raciocínio. 

 

Na mesma linha, segundo Fauconnier e Turner (1998;2002 apud 

Faber 2012:49), a construção de significado envolve a integração 

de estruturas que transmitem significado construído online, ou 

seja, para além da soma das suas partes. Uma mescla é um 

espaço mental emergente que herda estruturas dos espaços 

mentais de input. Estes espaços de input são passíveis de 

integração conceptual mediante concurso de um espaço genérico 

que reflete as características comuns aos dois espaços de input. 

As mesclas são semelhantes a metáforas no sentido em que a 

mescla também envolve dois domínios e uma relação de 

mapeamento. Diferem principalmente porque numa mescla, 

ambos os espaços de input são domínios-fonte que contribuem 

para a criação de um terceiro domínio. 
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Figura 17: Construção de uma mesclagem. (adaptação a partir de Turner (2001 

apud Faber 2012:50). 

 

A teoria da mesclagem pode ser aplicada à terminologia porque 

vigora na cunhagem de nomes compostos, assim sendo, a relação 

metafórica de componentes na sua forma nominal pode ser da 

responsabilidade das mesclas. Existem frequentemente termos 

metafóricos que apresentam características que não correspondem 

nem ao domínio-fonte nem ao domínio-alvo. Estas novas 

características são explicadas pela teoria da mesclagem, que faz 

uso da noção de construção de um espaço de mescla no qual 

possam ser integrados os espaços mentais de input. 
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Na linguagem geral, a mesclagem é um fenómeno cognitivo 

comum, não sendo difícil de encontrar palavras que sejam o 

produto da fusão de outras duas, como por exemplo: 

 

 

Smoke+fog=smog 

 

 
Figura 18: Exemplo de mesclagem (cf. Collins (2001)) 

 

Segundo Fauconier e Turner 2002 apud Faber 2012:50) a teoria 

da mesclagem permite a descrição da construção de significado 

em expressões cunhadas na base da integração conceptual. 

 

Na linguagem especializada existem muitos processos metafóricos 

e metonímicos que se baseiam em redes de integração 

conceptual, nas quais diferentes frames são mesclados, 

produzindo novos termos, como vimos anteriormente para a 

linguagem geral. 

 

 

5.6. Metáforas Criativas 

 

Como se pode observar na figura 19 abaixo, as metáforas criativas 

constituem metáforas não conceptuais, diferindo das metáforas 

conceptuais. 
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Figura 19: Classificação das metáforas. 

 

Segundo Kövecses (2002:29-41 apud Monteiro 2009) as 

metáforas criativas são consideradas o oposto das metáforas 

convencionalizadas, ainda que ambas pertençam à categoria de 

metáforas não conceptuais. As metáforas convencionalizadas são 

metáforas constitutivas das teorias, conforme definido por Boyd 

(1993:487): 

 

Theory-constitutive scientific metaphors 

become, when they are successful, the 

property of the entire scientific 

community, and variations on them are 

explored by hundreds of scientific 

authors without their interactive quality 

being lost. 

 

Nas metáforas criativas não é a língua que se adapta à realidade 

do mundo, mas antes o mundo que se adapta à língua para ser 

estruturado e categorizado. 

 

Metáfora	  

Metáforas	  não	  
conceptuais	  

Metáforas	  
convencionalizadas	   Metáforas	  Criativas	  

Metáforas	  
conceptuais	  

Metáforas	  
Estruturais	  

Metáforas	  
Ontológicas	  

Metáforas	  
Orientacionais	  
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Por ser um meio veículo de representação da experiência, a língua 

torna-se cada vez mais maleável, sendo que é essa mesma 

maleabilidade que facilita o aparecimento de metáforas criativas. 

Estas, como a designação indica, decorrem necessariamente da 

criatividade dos falantes. Na linguagem especializada também 

existe lugar para as metáforas criativas, ainda que não sejam 

muito comuns em algumas especialidades, o que, como 

demonstraremos mais adiante, não é o caso da área especializada 

da moda. Tal poderá ser comprovado mediante análise 

quantitativa  das metáforas convencionalizadas, das metáforas 

conceptuais e das metáforas criativas constantes dos textos 

traduzidos na área da Moda, conforme segue: 

 

Ocorrência Tradução da 

ocorrência 

Tipo de 

metáfora 

Entrada de 

dicionário – 

quando 

metáfora 

convencionaliza

da 

Ruling the 

runway trend 

of the 

moment 

A governar 

a tendência 

do 

momento 

na 

passarela  

Metáfora 

Convencionali

zada 

Segundo o 

dicionário Oxford 

Advanced 

Learners 

Dictionary, ruling 

pode designar: 

 

1. “(...) An official 

decision made by 

sb in a position of 

authority, 

especially a judge 
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(...)”; 

2. “(...) Having 

control over a 

particular 

group, country, 

etc. (...)”. 

Tactile twist Reviravolta 

tátil 

Metáfora 

Criativa 

 

Distilling 

geometric 

shapes 

A destilar 

formas 

geométrica

s 

Metáfora 

Criativa 

 

The “new 

black and 

white” 

O novo 

“preto e 

branco” 

Metáfora 

Criativa 

 

To staple 

white mini 

shorts in 

gabardin 

peach skin 

Grampear 

mini 

calções 

brancos a 

uma 

gabardina 

bege 

Metáfora 

Criativa 

 

To mash up 

proportions  

Misturar 

proporções 

Metáfora 

Criativa 

 

Once you go 

black and 

white with X1 

you never go 

back 

Uma vez 

que adira 

ao preto e 

branco com 

X1, nunca 

voltará 

atrás 

Metáfora 

Criativa 

 



	   	   93	  

The future of 

X1 is ever 

more colorful 

O futuro de 

X1 está 

cada vez 

mais 

colorido 

Metáfora 

Convencionali

zada 

Segundo o 

dicionário Oxford 

Advanced 

Learners 

Dictionary, 

colorful pode 

significar, entre 

outros: 

 

“(...) 

interesting or 

exciting; full of 

variety, 

sometimes in a 

way that is 

slightly 

shocking (...)” 

The “force of 

colour” 

A “força da 

cor” 

Metáfora 

Criativa 

 

A wide 

palette of 

colours 

Uma larga 

paleta de 

cores 

Metáfora 

Convencionali

zada 

Segundo o 

dicionário Oxford 

Advanced 

Learners 

Dictionary, wide 

pode significar, 

entre outros: 

 

“(...) A large 

number or 

variety of 

diferente 
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people of 

things; covering 

a large área: a 

wide 

range/choice/v

ariety of goods 

(...)” 

Stripes are 

the trend to 

commandeer 

from the 

catwalk  

As riscas 

são a 

tendência a 

recrutar da 

passarela 

Metáfora 

Conceptual  

 

 

 

X1’s 

Spring/Sum

mer 

collection 

sees a 

resurgence of 

all things 

linear 

A coleção 

Primavera/

Verão da X1 

apresenta 

uma 

ressurreiçã

o de tudo o 

que for 

linear 

Metáfora 

Conceptual  

 

 

Bright solid 

reds 

Vermelhos 

vivos e 

compactos 

Metáfora 

Convencionali

zada 

Segundo o 

dicionário Oxford 

Advanced 

Learners 

Dictionary, solid 

pode significar, 

entre outros: 

 

“(...) of the 

colour 
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mentioned and 

no other colour: 

one cat is black 

and white, the 

other is solid 

black (...)” 
3 

Figura 20: Diferentes tipos de metáforas presentes no subdomínio da Moda.  

 

Como se pode verificar no gráfico circular infra, num universo de 

treze metáforas identificadas nos textos de especialidade do 

subdomínio da moda temos sete metáforas criativas, que 

equivalem a 54% do total; quatro metáforas convencionalizadas, o 

que perfaz 31% do total; bem como duas metáforas conceptuais, 

o que equivale a 15% do total de metáforas encontradas. 

 

 
 
Figura 21: Tipos de metáforas do subdomínio da Moda nos textos traduzidos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  “X1”	  designa	  um	  produto	  especificado	  no	  texto,	  que	  não	  será	  mencionado	  no	  
relatório	  devido	  a	  questões	  de	  confidencialidade	  entre	  a	  Onoma	  Traduções	  e	  os	  
seus	  clientes	  

54%	  
31%	  

15%	  

Metáforas	  em	  textos	  especializados	  da	  
área	  da	  moda	  

Metáforas	  Criativas	  

Metáforas	  
Convencionalizadas	  

Metáforas	  Conceptuais	  
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Ainda que o universo aqui em estudo seja muito pequeno, é 

possível depreender que a metáfora criativa é o tipo de metáfora 

predominante nas ocorrências, seguida pelas ocorrências 

metáforas convencionalizadas e, por último, pelas ocorrências de 

metáforas conceptuais. 

	  

	  

5.7. Metáforas Terminológicas 

 

Boyd (1983:486) postula que o discurso científico se serve de 

metáforas na estruturação de áreas científicas e da respetiva 

terminologia, sendo que, constituem uma parte insubstituível do 

funcionamento linguístico de uma teoria científica. 

 

A distribuição entre metáforas de imagem e metáforas conceptuais 

não chega para classificar as representações metafóricas no texto 

científico. Segundo Hoffmann (1985 apud Nascimento 2013) as 

metáforas no texto científico podem ser subdivididas nas seguintes 

categorias:   

 
 
Figura 22: Classificação das metáforas no texto científico segundo Hoffmann 

(gráfico meu) 

Metáforas	  
terminológicas	  

Descritivas	   Interpretativas	   Explicativas	  
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As metáforas descritivas são cunhadas para a descrição de 

inovação científica, sendo que se circunscrevem à formulação de 

hipóteses, teorização e conceptualização. As metáforas 

interpretativas são criadas com o intuito de ajudar a interpretar 

teorias já existentes. E finalmente, as metáforas explicativas são 

construídas com a finalidade de veicularem uma explicação. 

 

Proceder-se-á, de seguida, à exposição do levantamento dos 

diferentes tipos de metáfora terminológica encontrados nas 

traduções por mim realizadas no contexto do estágio curricular. 

	  
Original Tradução Tipo de metáfora 

Murphy eye Orifício de Murphy Metáfora 

terminológica 

descritiva 

Dead angle Ângulo morto Metáfora 

terminológica 

descritiva 

Iron is important 

because the red 

blood cells use it 

to carry oxygen 

around your body. 

O ferro é importante 

porque os 

eritrócitos 

utilizam-no para 

transportar 

oxigénio pelo corpo. 

Metáfora 

terminológica 

explicativa 

After you have taken 

X4 it enters your 

blood and captures 

extra iron it finds in 

Após ter tomado X1, 

este entra na 

corrente sanguínea e 

captura o ferro em 

Metáfora 

terminológica 

explicativa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  “X”	  designa	  um	  produto	  especificado	  no	  texto,	  que	  não	  será	  mencionado	  no	  
relatório	  devido	  a	  questões	  de	  confidencialidade	  entre	  a	  Onoma	  Traduções	  e	  os	  
seus	  clientes.	  
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your body. excesso que 

encontrar no seu 

corpo. 

It was some seven 

years after Waller’s 

discovery that the 

next major step in 

the development of 

our diagnostic 

armamentarium 

was made. 

Foram cerca de sete 

anos após a 

descoberta de Waller 

que o foi dado o 

próximo grande 

passo para o 

desenvolvimento do 

nosso arsenal de 

diagnóstico. 

Metáfora 

terminológica 

explicativa 

X1 plays an 

important role in 

fighting Hospital 

Acquired Pneumonia 

(HAPs) in ventilated 

patients. 

X51 desempenha um 

papel importante na 

luta contra a 

pneumonia 

nosocomial em 

pacientes em 

ventilação. 

Metáfora 

terminológica 

explicativa 

(...) a “cardiological 

lifeboat test”. 

(...) um “teste barco 

salva-vidas” na 

cardiologia. 

Metáfora 

terminológica 

interpretativa 

One-arm study Estudo de braço 

único 

Metáfora 

terminológica 

descritiva 

 
Figura 23: Tipos de metáforas terminológicas nos textos traduzidos. 
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Estudo de frequência das metáforas terminológicas 

 

Mediante análise quantitativa dos diferentes tipos de metáfora 

terminológica encontrados nas traduções realizadas no contexto 

do estágio curricular, verifica-se no gráfico da página seguinte, 

que as metáforas terminológicas explicativas encontram-se em 

maior número – metade das ocorrências – seguidas das metáforas 

terminológicas descritivas e, por último, as metáforas 

terminológicas interpretativas. 

 

 

 
 
Figura 24: Distribuição dos tipos de metáforas terminológicas 

 

Esta maioria de metáforas terminológicas explicativas será 

provavelmente devida ao facto de os textos do subdomínio das 

Ciências Médicas serem frequentemente destinados ao público em 

geral, que não tem conhecimentos desta linguagem da 

especialidade. 

  

50%	  

37%	  

13%	  

Ocorrências	  

Metáforas	  terminológicas	  
explicativas	  

Metáforas	  terminológicas	  
descritivas	  

Metáforas	  terminológicas	  
interpretativas	  
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Observações finais 

 
Durante este estágio curricular, ficou claro que a tradução de 

linguagem especializada exige o desenvolvimento de diversas 

competências técnicas e tecnológicas por parte do tradutor, devido 

à complexidade inerente ao trabalho em tradução deste tipo de 

textos. 

 

Incidindo o presente relatório na questão central às linguagens da 

especialidade, a saber, a sua necessária univocidade, chegámos à 

conclusão de que tal pode ser extensivamente comprovado, 

conforme ilustrado no corpo do texto e atestado nos glossários em 

anexo ao presente relatório. 

 

A terminologia cunhada numa linguagem da especialidade terá de 

ser não ambígua, sendo que, para que tal aconteça, terá de se 

cristalizar num determinado domínio científico. Tendo por 

objectivo explicar o fenómeno de cristalização terminológica 

recorremos à descrição de diversos processos de cunhagem 

terminológica, nos quais pontuam a quase sinonímia e a 

metaforização, bem como a metonimização, a partir da linguagem 

geral ou de outros domínios científicos que se transpõem para a 

linguagem especializada em apreço, em processos diacrónicos. 

Contudo, apenas nos centrámos na comprovação de que o 

significado unívoco dos termos, em regime sincrónico, é apanágio 

das linguagens especializadas. 

 

Se, de facto, nos textos traduzidos nas áreas da Medicina, do 

Direito e das Finanças a univocidade da terminologia parece 

imperar, já nos textos traduzidos no domínio da Moda, por força 

do elevado número de metáforas criativas, a univocidade da 
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terminologia afigura-se presente, mas não pode ser considerada 

dominante. Tal fica a dever-se muito provavelmente ao facto de 

estes textos conterem uma elevada percentagem de segmentos 

de linguagem geral.  

 

Sendo possível verificar o predomínio da univocidade 

terminológica nos vários domínios da especialidade, à exceção do 

domínio da moda, também foi possível constatar que a maioria 

das metáforas presentes nos textos traduzidos nas várias 

linguagens da especialidade eram de tipo explicativo e não de tipo 

convencionalizado, o que indicia que estes textos possuem um 

forte cariz didático, não sendo muito provavelmente apenas 

destinados a especialistas. 
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Anexos 

 

A construção de uma base de dados de terminologia especializada 

própria com base na pesquisa foi efectuada paralelamente à tarefa 

de tradução de textos, a longo do período de estágio na Onoma.   

 

Foram elaborados diversos glossários nas seguintes áreas: 

Ciências Médicas, Direito, Finanças, Moda, Engenharia e Prestação 

de Serviços, em que se encontram assinalados quer os termos que 

já integravam os glossários já disponibilizados pela Onoma, quer 

os termos pesquisados pela autora em várias fontes 

disponibilizadas electronicamente.  

 

A compilação dos glossários em apreço constitui, em primeiro 

lugar, uma mais-valia para a autora do presente relatório, dado 

que constitui uma ferramenta de uniformização terminológica 

indispensável na tradução de linguagem especializada. Em 

segundo lugar, pode constituir uma ferramenta de suporte a 

trabalhos de tradução futuros nas subáreas da linguagem 

especializada em questão.  

 

 

 

 

 

 

	  



	   	   II	  

Glossário terminológico de Ciências Médicas 

Inglês Português Comentário Fonte 
 Abdominal 

Pain 
Dor Abdominal   Ana Linguee 

Abdominal 
Cavity 

Cavidade 
Abdominal 

  Ana IATE 

Active 
Comparator 

Comparador 
Ativo 

  Ana IATE 

Active 
Substance 

Substância 
Ativa 

  Ana Linguee 

Adherence  Adesão   Ana IATE 
Administratio

n 
Administração   Ana IATE 

Adverse 
Events (AE) 

Eventos/Efeitos 
Adversos (EA) 

  Onoma 

AE AA   Onoma 
Age-related 

Macular 
Degeneration 

(AMD) 

Edema Macular 
Relacionado 
com a Idade 

(EMRI) 

  Onoma 

Albumin Albumina   Ana IATE 
Alkaline 

Phosphatase 
(ALP) 

Fosfatase 
Alcalina 

  Ana IATE 

Alkaline 
Transaminas

e 

Transaminase 
Alcalina 

  Onoma 

Allergic Alérgico   Ana Linguee 
Alopecia Alopécia   Onoma 
Amnesia Amnésia   Ana IATE 

Anastrozole Anastrozol   Onoma  
Anaemia Anemia   Ana Linguee 

Angiography Angiografia   Ana IATE 
Anorexia Anorexia   Ana IATE 
Antacid Antiácido   Ana IATE 

Antagonist Antagonista   Ana IATE 
Anti-

inflammatory 
Anti-

inflamatório 
  Ana IATE 

Antibacterial Antibacteriano    Ana Linguee 
Antibiotic Antibiótico   Ana IATE 
Antibody Anticorpo   Ana IATE 

Anticoagulan
t 

Anticoagulante   Ana IATE 

Antimicrobial Antimicrobiano   Ana IATE 
Antiseptic Antissético   Ana IATE 
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Apoptosis Apoptose   Ana IATE 
Appetite Apetite   Ana IATE 

Aromatase Aromatase   Ana Linguee 
Aromatase 
Inhibitors 

(AI) 

Inibidores de 
aromatase (IA) 

    Linguee 

Aseptic  Assético   Ana IATE 
Aseptic 

Technique 
Técnica 
Assética 

  Onoma 

Aspartate 
Aminotransfe

rase 

Aspartato 
Aminotransfera

se 

  Onoma 

Aspiration 
Pneumonia 

Pneumonia de 
Aspiração 

  Ana IATE 

Aspirin Aspirina   Ana Linguee 
Atonia Atonia Falta de força Ana IATE 
Atopic  Atópico   Ana IATE 
Avicel Avicel   Onoma 

Bactericidal  Bactericida   Ana IATE 
Basophils Basófilos   Ana IATE 
Bepridil Bepridil   Onoma 
Beta-

Interferon 
Interferão Beta   Ana IATE 

Beta-
Thalassemia 

Thalassemia 
Beta 

  Onoma 

Bilirubin Bilirrubina   Ana IATE 
Bioavailabilit

y 
Biodisponibilida

de 
  Ana IATE 

Biocide Biocida    Ana IATE 
Biofilm Bio-película   Ana IATE 

Bisphosphon
ates 

Bifosfonatos   Onoma 

Blindness Cegueira   Ana IATE 
Bloating Distenção 

Abdominal 
  Ana Linguee 

Body Mass 
Index (BMI) 

Índice de 
Massa Corporal 

(IMC) 

  Ana IATE 

Bone marrow Medula Óssea   Ana Linguee 
Borborygmi 

Sounds 
Borborismos   Onoma 

BRACE 
Therapies 

Terapias 
BRACE 

  Onoma 

Breeding Reprodução   Ana IATE 
Bronchodilat

ation 
Broncodilataçã

o 
  Ana IATE 
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Cancer Cancro   Ana IATE 
Capillary 

Refill Time 
Tempo de Re-
enchimento 

Capilar 

  Onoma 

Carbamozepi
ne 

Carbamozepina   Onoma 

Cardiac 
Rhythm 

Ritmo Cardíaco   Ana IATE 

Cardiomyopa
thy 

Cardiomiopatia   Ana IATE 

Care Cuidados   Ana IATE 
Cataract Catarata   Ana IATE 
Catheter Cateter   Ana IATE 

Cell 
Proliferation 

Multiplicação 
Celular 

  Ana Linguee 

Cellulose Celulose   Ana IATE 
Cetylpyridini
um Chloride 

(CPC) 

Cloreto de 
Cetilpiridínio 

(CPC) 

  Onoma 

Chamber Cavidade   Ana IATE 
Chelation 
Therapy 

Terapia 
Quelante 

  Ana Linguee 

Chelator Quelante   Ana IATE 
Chlorexidine Clorexidina   Onoma 
Cholelithiasis Colelitíase   Ana IATE 
Cholesterol Colesterol   Ana IATE 

Cholestyrami
ne 

Colestiramina   Ana IATE 

Choroidal 
Neovasculari
sation (NVC) 

Neovasculariza
ção Coroidal 

(NVC) 

  Onoma 

Chronic Crónico   Ana IATE 
Chronic 

Obstructive 
Pulmunary 

Disease 
(COPD) 

Doença 
Pulmunar 
Obstrutiva 

Crónica (DPOC) 

  Ana IATE 

Citotoxic Citotóxico   Ana Linguee 
Clinic Clínica   Ana IATE 

Clinical Clínico   Ana IATE 
Clinical Trial Ensaio Clínico   Ana IATE 

Clotting Coagulação     IATE 
Clozapine Clozapina   Ana IATE 

Colitis Colite   Ana IATE 
Colloidal 

Anhydrous 
Coloidal 
Anídrica 

  Onoma 
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Colloidal 
Silicon 
Dioxide 

Dióxido de 
Silicone 
Coloidal 

  Onoma 

Complete 
Blood Cell 

Count (CBC) 

Contagem 
sanguínea 
Completa 

(CSC) 

  Onoma 

Compliance Conformidade    Ana IATE 
Concomitant Concomitante Quando duas 

substâncias 
são utilizadas 

ao mesmo 
tempo diz-se 

que são 
utilizadas 

concomitante
mente 

Ana IATE 

Condition Estado   Ana Linguee 
Conformatio

n 
Conformação   Ana Linguee 

Constipation  Obstipação   Ana IATE 
Contra 

Indications 
Contraindicaçõ

es 
  Ana IATE 

Contraceptiv
e 

Contracetivo   Ana IATE 

Cortex Córtex   Ana IATE 
Corticosteroi

d 
Corticosteroide   Ana IATE 

Course Ciclo   Ana IATE 
Crackles Crepitações   Ana Linguee 
Cranial 
Nerve 

Nervo Craniano   Ana IATE 

Creatine 
Phosphokina

se (CPK) 

Creatina 
Fosfoquinase 

  Onoma 

Creatinine Creatinina   Ana IATE 
Croscarmello
se Sodium 

Croscarmelose 
Sódica 

  Onoma 

Crospovidon
e 

Crospovidona   Ana IATE 

Cuff Cuffe   Onoma 
Cyclosporine Ciclosporina   Ana IATE 

Cystatin Cistatina   Onoma 
Cytopenia Citopenia   Ana IATE 

Deferasirox Deferasirox   Onoma 
Deferoxamin Deferoxamina   Ana IATE 
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e 
Deficit Défice   Ana IATE 

Dermatitis Dermatite   Ana IATE 
Deworm Desparazitar   Ana Linguee 
Diabetic 
Macular 
Edema 
(DME) 

Edema Macular 
Diabético 

(EMD) 

   Onoma 

Diagnostic Diagnóstico   Ana IATE 
Diarrhoea Diarreia   Ana IATE 
Differential 
Cell Count 

Contagem de 
Células 

Diferenciais 

  Ana Linguee 

Dimer Dímero   Ana IATE 
Dimerization Dimerização   Onoma 

Dimethyl 
Fumerate 

Fumerato de 
Dimetilo 

  Onoma 

Dyspnea Dispneia   Ana Linguee 
Diuretic Diurético   Ana IATE 

Dizziness Tonturas   Ana Linguee 
Dodecyl 
Sodium 
Sulfate 

Dodecil Sulfato 
de Sódio 

  Onoma 

Dosage Dosagem   Ana IATE 
Dose Dose   Ana IATE 

Dosing 
Regimen 

Regime de 
Dosagem 

  Ana IATE 

Double-blind Duplamente 
cego/Com 

dupla ocultação 

  Onoma 

Drowsiness Sonolência   Ana IATE 
Drug Fármaco   Onoma 

Drusen  Drusas   Onoma 
Dyspepsia Dispepsia   Ana IATE 
Dyspnoea Dispneia   Ana IATE 
Eccentric 
Fixation 

Fixação 
Excêntrica 

  Onoma 

Eccentricity Excentricidade Distância 
entre o centro 

do campo 
receptivo de 

um 
determinado 
neurónio e o 

centro de 
visão. 

Ana IATE 



	   	   VII	  

Ecchymotic 
Haemorrhag

e 

Hemorragia 
Equimótica  

  Onoma 

Echocardiogr
aphy 

Ecocardiografia   Ana IATE 

Ecotoxicity Ecotoxicidade    Ana IATE 
Electrocardio
gram (ECG) 

Eletrocardiogra
ma (ECG) 

  Ana IATE 

Electrocardio
graphy 

Eletrocardiogra
fia 

  Ana IATE 

Endocrine Endócrino   Ana IATE  
Endotracheal 

tube (ET 
tube) 

Tubo 
endotraqueal 

  Ana Linguee 

Eosinophils Eosinófilos   Ana IATE 
Epidemiology Epidemiologia   Ana IATE 
Ergonomic Ergonómico   Ana IATE 
Ergotamine Ergotamina   Ana IATE 
Esophagitis Esofagite   Ana IATE 
Estrogen Estrogénio   Ana IATE 
Estrogen 

receptor (ER) 
Recetor de 

estrogénio (RE) 
  Onoma 

ET Tube Tubo ET   Onoma 
Event  Caso   Onoma 

Everolimus Everolímos   Onoma 
Excipient Excipiente   Ana Linguee 

Exemestane  Exemestano   Ana Linguee 
Extra-cellular Extracelular   Ana IATE 
Extrafoveal 

fixation 
Fixação extra-

foveal 
  Onoma 

Fatigue Fadiga   Ana IATE 
Fibrinogen Fibrinogénio   Onoma 

Flank Flanco   Ana Linguee 
Fluoroscope Aparelho de 

Radioscopia 
  Ana IATE 

Flush Rubor   Ana Linguee 
Follow Up Acompanhame

nto 
  Ana Linguee 

Phosphorylat
ion 

Fosforilação   Onoma 

Fulvestrant  Fulvestrant   Onoma 
Fundoscopy Fundoscopia   Ana IATE 

Gamma 
Glutamyl 

Transferase 

Gamma Glutil-
transferase 

  Onoma 

Gastritis Gastrite   Ana IATE 
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Gastro 
intestinal 

(GI) 

Gastro 
Intestinal (GI) 

  Ana IATE 

Glatiramere 
Acetate 

Acetato de 
Glatirrâmero 

  Onoma 

Glucose Glucose   Ana IATE 
Glycopyrroni

um 
(NVA237)  

Glicopirrónio 
(NVA237)  

  Onoma 

Half-Life Semivida   Ana IATE 
HDI HDI   Onoma 

Headache Dor de 
Cabeça/Cefalei

a 

  Ana IATE 

Heart Failure Insuficiência 
Cardíaca 

  Ana IATE 

Heart Rate Frequência 
Cardíaca 

  Ana IATE 

Hepathoence
phalopathy 

Encefalopatia 
Hepática 

  Ana Linguee 

Hepatic  Hepático   Ana IATE 
Hepatitis Hepatite   Ana IATE 

HER2 HER2   Ana Linguee 
Hospital 
Aquired 
Infection 

Infeção 
Nosocomial 

  Ana  

Hospital 
Aquired 

Pneumonia 
(HAP) 

Pneumonia 
Nosocomial 

(PN) 

  Ana Consulta 
a 

especialis
ta 

Human 
Immunodefic

iency 
Virus (HIV) 

Vírus da 
Imunodeficiênci

a Humana 
(VIH) 

  Ana IATE 

Humanized 
Monoclonal 
Antibody 

Anticorpo 
Monoclonal 

  Ana Linguee 

Hydrochlorot
hiazide 

Hidroclorotiazid
a 

  Ana IATE 

Hyperactivati
on 

Híper-activação   Onoma 

Hyperlipidae
mia 

Hiperlipidemia   Onoma 

Hypersensiti
vity 

Hipersensibilida
de 

  Ana IATE 

Hypertrophy Hipertrofia   Ana IATE 
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Hypokalemy Hipocalemia   Ana Linguee 
Ibuprofen Ibuprofeno   Ana IATE 

Immunomigr
ation 

Imunomigração   Onoma 

Impairment Deficiência    Ana Linguee 
Infarction Enfarte   Ana IATE 
Infection Infeção   Ana IATE 

Inflammation Inflamação   Ana IATE 
Informed 
Consent 

Consentimento 
Informado 

  Ana IATE 

Infusion Perfusão   Ana IATE 
Inhibitor Inibidor   Ana IATE 
Inject Injetar   Ana IATE 

Injection Injeção   Ana IATE 
Inspiratory 

Capacity (IC) 
Capacidade 
Inspiratória 

(CI) 

  Ana IATE 

Intensive 
Care Unit 

(ICU) 

Unidade de 
Cuidados 
Intensivos 

(UCI) 

  Ana IATE 

Intracardiac Intracardíaco   Ana IATE 
Intracellular Intracelular   Ana IATE 
Intrathoracic Intratorácico   Ana IATE 
Intravenous 

(IV) 
Intravenoso 

(IV) 
  Ana IATE 

Intubation Intubação   Ana IATE 
Iron  Ferro   Ana IATE 

Kidney Rim   Ana IATE 
Laboratory Laboratório   Ana IATE 

Lactose Lactose   Ana IATE 
Letrozole Letrozole   Ana IATE 

Leukocytocla
stic Vasculitis 

Vasculite 
Leucocitoclástic

a 

  Ana Linguee 

Leukocytope
nia 

Lecocitopenia   Onoma 

LIC LIC   Onoma 
Ligand Ligando   Ana IATE 
Liver Fígado   Ana IATE 

Liver Disease Doença 
hepática 

  Ana Linguee 

Local 
Reaction 

Reação Local    Ana Linguee 

Loss of 
Counsciousn

Perda de 
Consciência 

  Ana Linguee 
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ess 
LSM 

Treatment 
Tratamento por 

LSM 
  Onoma 

Lung Pulmão   Ana IATE 
Lynphocit Linfócito   Ana IATE 
MabThera MabThera Bula de 

medicamento
s 

Ana IATE 

Macula  Mácula   Ana IATE 
Maculopathy Maculopatia   Onoma 
Magnesium  Magnésio   Ana IATE 
Magnesium 

Sterate 
Esterato de 
Magnésio 

  Onoma 

Magnetic 
Ressonance 

Imaging 
(MRI) 

Ressonância 
Magnética  

  Ana IATE 

MAPK MAPK   Ana Linguee 
Medical 

Affairs (MA) 
Assuntos 

Médicos (AM) 
  Ana Linguee 

Metamorpho
psia 

Metamorfopsia Distorção da 
visão que faz 
com que as 
linhas rectas 

pareçam 
curvas ou 
onduladas. 

Onoma 

Metastatic Metastático Que tem 
metástase. 

Ana IATE 

Microcrystalli
ne 

Microcristalina   Ana IATE 

Midazolam Midazolam   Ana Linguee 
Mitral Valve Válvula Mitral   Ana IATE 
Monoclonal Monoclonal   Ana IATE 
Monocytes Monócitos   Ana IATE 

Monohydrate Mono-hidrato   Ana Linguee 
Mouthwash Elixir   Ana IATE 

mTor 
Pathway 

Via de 
Sinalização 

mTOR  

  Onoma  

Mucous 
Membrane 

Membrana 
Mucosa 

  Ana Linguee 

Murmur Sopro   Ana IATE 
Murphy Eye Orifício de 

Murphy 
  Onoma 

Muscarinic Muscarínico   Ana IATE 



	   	   XI	  

Muscarinic 
Antagonist 

Antagonista 
muscarínico 

  Ana IATE 

Muscular 
Weakness 

Fraqueza 
Muscular 

  Ana Linguee 

Myeloclyspla
stic 

Syndrome 
(MDS) 

Sindrome 
Mielodisplástico 

(SMD) 

  Ana Linguee 

Myocardium Miocárdio   Ana IATE 
Nausea Náuseas   Ana IATE 
Needle Agulha   Ana IATE 

Negative 
Control 

Controlo 
Negativo 

  Ana IATE 

Neoadjuvant Neoadjuvante   Ana Linguee 
Nephritis Nefrite   Ana Linguee 

Nerve Nervo   Ana IATE 
Nervous 
System 

Sistema 
Nervoso 

  Ana IATE 

Neuro-
ophtalmologi

st 

Neuro-
oftalmologista 

  Onoma 

Neurologist Neurologista   Ana Linguee 
Neurology Neurologia   Ana IATE 

Neutropenia Neutropenia   Ana IATE 
Neutrophils Neutrófilos   Ana IATE 

Non-
transfusion-
dependent 

Thalassemia 
(NTDT) 

Talassemia não 
Dependente de 

Transfusão 
(NTDT) 

  Onoma 

Nucleoprotei
n 

Nucleoproteína   Ana IATE 

Nurse Enfermeiro   Ana IATE 
Observation 

Period 
Período de 
Observação 

  Ana IATE 

Octadecanoic 
Acid 

Ácido 
Octadecanóico 

  Ana IATE 

Ocular 
Accommodati

on 

Acomodação 
Ocular 

  Onoma 

Oedema Edema   Ana IATE 
Oncogenic Oncogénico   Ana IATE 

Onset Início Geralmente 
refere-se ao 

início da 
sintomatologi

Ana Linguee 
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a 
Open 

Conformatio
n 

Conformação 
Aberta 

  Onoma 

Open Label 
Study 

Ensaio Aberto   Ana IATE 

Ophthalmic Oftálmico   Ana IATE 
Ophthalmolo

gist 
Oftalmologista   Ana Linguee 

Oral Cavity Cavidade Oral   Ana IATE 
Oropharynx Orofaringe   Ana Linguee 
Oropharynge
al Catheter 

Cateter 
Orofaríngeo 

  Onoma 

Orthoptist Ortoptista   Ana IATE 
Overall 

Survival Rate 
Sobrevivência 

Geral  
  Ana IATE 

Pacemaker Pacemaker   Ana IATE 
Paclitaxel Paclitaxel   Ana IATE 

Pain Dor   Ana IATE 
Painkiller Analgésico   Ana IATE 

Pancytopenia  Pancitopenia   Onoma 
Parenchyma Parênquima   Onoma 
Pathology Patologia   Ana IATE 
Pathway Via de 

Sinalização 
  Onoma 

Patient Paciente/Doent
e 

  Onoma 

Peptide Péptido   Ana IATE 
Pericardial 

Sac 
Saco 

Pericárdico 
  Ana Linguee 

Perineal 
Reflexes 

Reflexos 
Perineais 

  Onoma 

Peristalsis Movimento 
Peristáltico 

  Ana IATE 

Pertuzumab Pertuzumab   Onoma 
Petechial 

Haemorrhag
e 

Hemorragia 
Petequial 

  Ana Linguee 

PFS SLP   Onoma 
Pharmaceutic Farmacêutico   Ana IATE 
Pharmacologi

cal 
Treatment 

Tratamento 
Farmacológico 

  Ana IATE 

Phenobarbita
l 

Fenobarbital   Ana IATE 

Phenytoin Fenitoína   Ana IATE 
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Phosphoryl Fosforil   Onoma 
Physical 

Examination 
Exame Físico   Ana Linguee 

Placebo Placebo   Ana IATE 
Placebo-
controlled  

Controlado com 
Placebo 

  Ana Linguee 

Platelets Plaquetas   Ana IATE 
Pleural Fluid Fluido Pleural   Onoma 
Pneumonia Pneumonia   Ana IATE 
Potassium Potássio   Ana IATE 
Povidone Povidona   Ana IATE 
Preferred 

Retinal Locus 
(PRL) 

Locus Retiano 
Preferencial 

(LRP) 

  Onoma 

Presbyopia Presbiopia Um estado 
em que, com 

a idade, o 
olho exibe 

uma 
diminuição 
progressiva 

da capacidade 
de focar 
objetos 

próximos. 

Onoma 

Probe 
Reagent 

Reagente de 
Sonda 

Discriminatória 

  Onoma 

Prognosis Prognóstico   Ana IATE 
Proprioceptio

n 
Propriocepção   Ana IATE 

Protein Proteína   Ana IATE 
Proteinuria Proteinúria   Onoma 

Pruritus Prurido   Ana IATE 
Psoriasis Psoríase    Ana IATE 

Pulse Pulsação   Ana IATE 
Pump Bomba   Ana IATE 

Puncture Puncionar   Onoma 
Pupil Pupila   Ana IATE 

Chemotherap
y 

Quimioterapia   Ana IATE 

Radiography Radiografia   Ana IATE 
Radiology Radiologia   Ana IATE 

Randomized 
Study 

Estudo ao 
acaso 

  Onoma 

Rapamicine Rapamicina   Onoma 
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Reaction Reação   Ana IATE 
Receptor Recetor   Ana IATE 
Red Blood 

Cell 
Glóbulo 

Vermelho/Hem
ácia/Eritrócito 

  Ana IATE 

Refraction Refração   Ana IATE 
Refractory Refratário     IATE 

Rehabilitatio
n 

Reabilitação   Ana IATE 

Relapse Reincidência   Ana IATE 
Renal Renal   Ana IATE 

Repaglidine Repaglinida   Ana IATE 
Rescue 

Medication 
Medicação de 

Recurso 
  Onoma 

Respiratory 
Rate 

Frequência 
Respiratória 

  Ana Linguee 

Respiratory 
System 

Sistema 
Respiratório 

  Ana IATE 

Retinal Locus Locus da Retina   Onoma 
Retinal 
Pigment 

Epithelium 
(RPE) 

Epitélio 
Pigmentado da 
Retina (EPR) 

  Onoma 

Retinal Vein 
Occlusion 

(RVO) 

Oclusão Venosa 
da Retina 

(OVR) 

  Onoma 

Reverse 
transcription 

PCR (RT-
PCR) 

Transcriptase 
Reversa (RT-

PCR) 

  Onoma 

Rexcel Rexcel   Onoma 
Rheumatoid 

Arthritis 
Artrite 

Reumatoide 
  Ana IATE 

Ribosomal 
Kinase 

Cinase 
Ribossomática 

  Onoma 

Rifampicin Rifampicina   Onoma 
Ritonavir Ritonavir   Ana Linguee 
Rituximab Rituximab   Ana IATE 
Route of 

Administratio
n 

Via de 
Administração 

  Ana IATE 

Sample Amostra   Ana IATE 
Schizophreni

a 
Esquizofrenia    Ana IATE 

Scotoma Escotoma     IATE 
Screening Rastreio   Ana IATE 
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Sedative Sedativo   Ana IATE 
Segmental 
Contraction 

Contração 
Segmentar 

  Onoma 

Serious 
Adverse 

Event (SAE) 

Evento Adverso 
Grave (EAG) 

  Onoma 

Serum 
Biochemistry 

Bioquímica 
Sérica 

  Onoma 

Serum 
Creatinine 

Creatinina 
Sérica 

  Ana Linguee 

Serum 
Electrolyte 

Eletrólito Sérico   Onoma 

Serum 
Ferritin (SF) 

Ferritina Sérica 
(SF) 

  Onoma 

Serum 
Transaminas

e 

Transaminase 
Sérica 

  Onoma 

Short Life 
Expectancy 

Curta 
Esperança de 

Vida  

  Ana IATE 

Sickle Cell 
Disease 
(SCD) 

Doença 
Falciforme (DF) 

  Onoma 

Side Effect Efeito 
Secundário 

  Ana IATE 

Signal 
Transduction 

Transdução de 
Sinal 

  Ana Linguee 

Silica Sílica   Ana IATE 
Simvastatin Simvastatina   Ana IATE 
Sinergistic 
Anto-tumor 

Activity 

Atividade 
Antitumural 
Sinergística 

  Onoma 

Single Arm 
Study 

Estudo com um 
braço 

  Onoma 

Site Effect Efeitos 
Localizados 

  Onoma 

Skin Rash Erupção 
Cutânea  

  Ana IATE 

Slime Muco   Ana IATE 
Visual Acuity Acuidade Visual    Ana IATE 

Sodium Sódio   Ana IATE 
Sodium 
Carboxy 
methyl 

Carboximetilo 
Sódico 

  Onoma 

Sodium 
Laury Sulfate 

Sulfato de 
Sódio Laurel 

  Onoma 
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Sodium 
Sulfate 

Sulfato de 
Sódio 

  Ana IATE 

Sphincter Esfincter   Ana IATE 
Steroid Esteróide   Ana IATE 

Stethoscope Estétoscópio    Ana IATE 
Stopcock Torneira de 

Paragem 
  Ana IATE 

Subcutaneou
s 

Subcutâneo   Ana IATE 

Suction  Aspiração   Ana IATE 
Sulfactant Sulfactante   Onoma 
Surgical 

Intervention 
Intervenção 

Cirurgica 
  Ana Linguee 

Swab Esfregaço   Ana Linguee 
Synergistic Sinergético   Ana IATE 

Syringe Seringa   Ana IATE 
Systemic 
Reaction 

Reação 
Sistémica 

  Ana Linguee 

Tamoxifen Tamoxifeno    Ana IATE 
Tecfidera Aubagio   Onoma  

Temperature Temperatura   Ana IATE 
Theophylline Teofilina    Onoma 
Thalassemia Talassemia   Onoma 

Therapy Terapia   Ana IATE 
Thorax Tórax   Ana IATE 

Thrombocyte Trombócito   Ana IATE 
Thrombocyto

penia 
Trombocitopeni

a 
  Ana IATE 

Tiotropium Tiotrópio   Ana Linguee 
Tirate Titulação   Onoma 

Tirosin-
kinase 

Tirosina Cinase   Ana Linguee 

Tissue Tecido   Ana IATE 
Titration Titulação   Onoma 

Tizanidine Tizanidina   Ana Linguee 
Tolerability Tolerância   Ana Linguee 

Tomography Tomografia   Ana IATE 
Transaminas

e 
Transaminase   Ana IATE 

Transduction Transdução   Onoma 
Transfusion Transfusão   Ana IATE 

Transmenber
ing 

Transmenbrana
r 

  Onoma 

Trastuzumab Trastuzumab   Ana IATE 
Triamterene Triamtereno   Ana Linguee 
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Troponin Troponina   Ana Linguee 
Tuberculosis Tuberculose   Ana IATE 

Tubulo 
Interstitial 
Nephritis 

Nefrite 
Tubulointerstici

al 

  Onoma 

Tubulopathy Tubulopatia   Onoma 
Tumour Tumor   Ana IATE 

Ulceration Ulceração   Ana IATE 
Ultrasound Ecografia   Ana IATE 
Urticaria Urticária   Ana IATE 
Venous 
Blood 

Sangue Venoso   Ana IATE 

Ventilator 
Associated 
Pneumonia 

(VAP) 

Pneumonia 
Associada à 
Ventilação 
Mecânica 
(PAVM) 

  Ana Linguee 

Vessel Vaso   Ana IATE 
Vial Frasco   Ana IATE 

Virus Vírus   Ana IATE 
Vomiting Vómitos   Ana IATE 
Wet Age 
Related 
Macula 

Degeneration 
(wet AMD) 

Degeneração 
Macular 

Relacionada 
com a Idade na 

Forma 
Exsudativa 

(DMI 
exsudativa) 

  Onoma 

Wheezes Sibilos   Ana Linguee 
White Blood 

Cell 
Glóbulo 

Branco/Leucóci
to 

  Ana Linguee 

World Health 
Organization 

(WHO) 

Organização 
Mundial de 

Saúde (OMS) 

  Ana Linguee 

Zoonotic Zoonotico   Ana IATE 
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Glossário terminológico de Moda  

	  
Inglês Português Comentário Fonte 

Accessory Acessório  Ana Linguee 
Aesthetics Estética  Ana Linguee 

Basic Básico  Ana Linguee 
Bateau Decote à barco  Onoma 
Blazer Blazer  Ana Linguee 
Blouse Blusa  Ana Linguee 
Blouse Blusa  Ana Linguee 
Body Corpo  Ana Linguee 

Borderie 
Anglaise 

Bordado Inglês  Ana Linguee 

Bottom Parte de Baixo  Ana Linguee 
Brand Marca  Ana Linguee 
Bright Vivo  Ana Linguee 

Campaign Campanha  Ana Linguee 
Catwalk Passarela  Ana Linguee 

Chromatic Cromático  Ana Linguee 
Classic Clássico  Ana Linguee 
Coat Casaco  Ana Linguee 

Collarless Sem Gola  Ana Linguee 
Collection Coleção  Ana Linguee 

Cosmopolita
n 

Cosmopolita  Ana Linguee 

Eco Leather Eco Pele  Onoma 
Elongate Alongar  Ana Linguee 
Fabric Tecido  Ana Linguee 

Fashion Moda  Ana Linguee 
Fitted Justo  Ana Linguee 

Flowing Esvoaçante  Ana Linguee 
Georgette Georgette Tipo seda 

tecida em 
ponto tafetá 

Onoma 

Gloss Brilho  Ana Linguee 
Graduated Graduado  Ana Linguee 
Horizontal Horizontal  Ana Linguee 
Knitwear Malhas  Ana Linguee 

Lace Renda  Ana Linguee 
Leather Couro  Ana Linguee 
Leggings Leggings  Ana Linguee 

Look Visual  Ana Linguee 
Match Combinar  Ana Linguee 

Melange Malange Nome de um 
tipo de tricot 

Onoma 
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Micorvichy Micro-Xadrez  Onoma 
Miniskirt Minissaia  Ana Linguee 
Model Modelo  Ana Linguee 

Monochroma
tic 

Monocromático  Ana Linguee 

Nautical Náutico Geralmente 
aplica-se às 

riscas: 
nautical 
stripes - 
riscas 

náuticas 

Ana Linguee 

Parallel Paralelo  Ana Linguee 
Pattern Padrão  Ana Linguee 

Perpendicula
r 

Perpendicular  Ana Linguee 

Photo Shoot Sessão 
Fotográfica 

 Ana Linguee 

Print Estampado  Ana Linguee 
Proportion Proporção  Ana Linguee 
Runway Passarela  Ana Linguee 
Season  Estação  Ana Linguee 
Shorts Calções  Ana Linguee 
Size Tamanho   Ana Linguee 
Skirt Saia  Ana Linguee 

Sleeveless Sem mangas  Ana Linguee 
Solid Maciço  Ana Linguee 

Streamlined Descontraído  Ana Linguee 
Stripe  Lista  Ana Linguee 
Style Estilo  Ana Linguee 

Sweater Camisola  Ana Linguee 
T-shirt T-shirt  Ana Linguee 
Texture Textura  Ana Linguee 
Timeless Intemporal  Ana Linguee 

Tone Tonalidade  Ana Linguee 
Tote Bolsa  Ana Linguee 
Trend Tendência  Ana Linguee 
Tricot Tricot  Ana Linguee 
Trim Bainha  Onoma 

Trompe L'oeil Trompe L'oeil Tipo de 
estampado 

Ana Linguee 

Trousers Calças  Ana Linguee 
Urban Urbano  Ana Linguee 

Vertical Vertical  Ana Linguee 
Vibrant Vibrante  Ana Linguee 
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Viscose Viscose  Ana Linguee 
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Glossário terminológico de Finanças 

 
 

Inglês Português Comentário Fonte 
Account Conta   Ana IATE 
Amount Quantia/Monta

nte 
  Ana IATE 

Asset Ativo   Ana IATE 
Assign Titular de 

Direito 
  Ana IATE 

Balance Balanço   Ana IATE 
Banking 

Arrangement 
Acordo 

Financeiro 
  Onoma 

Bankruptcy Falência   Ana IATE 
Beneficiary Beneficiário   Ana IATE 

Board Conselho   Ana IATE 
Broker Intermediário   Ana IATE 
Cash Numerário   Ana IATE 

Collateral Garantia    Ana IATE 
Collection Cobrança   Ana Linguee 
Consortia Consórcio   Ana IATE 
Deduction Dedução   Ana IATE 

Default Incumprimento   Ana IATE 
Depositary Depositário   Ana IATE 
Dissolution Dissolução   Ana IATE 

Draw Money Levantar 
Dinheiro 

  Ana Linguee 

Expenses Despesas   Ana IATE 
Fee Honorário   Ana IATE 

Financial 
Statement 

Declaração 
Financeira 

  Ana Linguee 

Fund Fundo   Ana Linguee 
Funder Financiador   Ana Linguee 
Funding Financiamento   Ana IATE 

Guarantor Avalista/Fiador   Onoma 
Holder Titular   Ana IATE 

Insolvency Insolvência   Ana IATE 
Interest Juros   Ana IATE 
Issue Emitir   Ana IATE 
Lease Arrendamento   Ana IATE 
Lender Emprestador   Ana IATE 

Letter of 
Credit 

Carta de 
Crédito 

  Ana IATE 

Liability Passivo   Ana IATE 
License Contrato de   Ana Linguee 
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Agreement Licenciamento 
Lien Direito de 

Retenção 
  Ana IATE 

Limited 
Liability 

Responsabilida
de Limitada 

  Ana IATE 

Liquidation Liquidação   Ana IATE 
Joint Stock 
Company 

Sociedade por 
Ações 

  Onoma IATE 

Management Gestão   Ana Linguee 
Merchant 

Agreement 
Contrato 
Comercial 

  Onoma 

Net 
Exchange 

Loss 

Perda Cambial 
Liquida 

  Ana Linguee 

Net Gain Ganho Liquido   Ana Linguee 
Net Liability Passivo Liquido   Ana Linguee 
Net Present 

Value 
Valor Liquido 

Atual 
  Onoma Linguee 

Net Worth Valor Liquido    
Payable Em dívida   Ana IATE 
Pledge Penhor   Ana IATE 
Profit Lucro   Ana IATE 
Recital Preâmbulo/Con

siderando 
Motivos que 

levam ao 
estabelecimen

to das 
cláusulas 

Onoma 

Refund Reembolso   Ana IATE 
Share Capital Capital Social   Ana IATE 

Shares Ações   Ana IATE 
Statement Declaração   Ana IATE 
Subsidiary Subsidiário   Ana Linguee 
Surcharge Sobretaxa   Ana IATE 
Sureties Cauções   Ana Linguee 

Tariff Tarifa   Ana IATE 
Taxation Tributação   Ana IATE 

Transaction Transação   Ana IATE 
Trust Fund Fundo 

Fiduciário 
  Onoma 

Trustee Fiduciário   Onoma 
Turnover Volume de 

Negócios 
  Onoma 

Wire 
Transfer 

Transferência 
Bancária 

  Ana Linguee 
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Glossário terminológico de Direito 

 
 

Ingles Português Comentários Fonte 
Acceptance Aceitação  Ana IATE 
Accorded Concedido/Out

orgado 
 Onoma 

Agreement  Acordo  Ana Linguee 
Appeal Recurso  Ana IATE 

Arrangement Convénio  Ana IATE 
Attorney Advogado  Ana IATE 

Attorney-in-
fact 

Procurador  Onoma 

Beneficial 
Ownership 

Propriedade de 
Usufruto 

 Onoma 

Binding Vinculação  Ana Linguee 
Cash Numerário  Ana IATE 

Charter of 
Bylaws 

Carta de 
Princípios 

 Onoma 

Clause Cláusula  Ana IATE 
Contractor Contraente  Ana IATE 

Court Tribunal  Ana IATE 
Creditor Credor  Ana IATE 

Data 
Controller 

Regulador de 
Informação 

 Onoma 

Default Incumprimento  Ana IATE 
Dispute Litígio  Ana Linguee 

Encumbranc
e 

Direito de 
Garantia 

 Onoma 

Enforceable Com Força 
Executiva 

 Onoma 

EU-US Safe 
Harbor 

EU-US Safe 
Harbor 

 Onoma 

Exclusivity Exclusividade  Ana IATE 
Extend Prorrogar  Ana IATE 

Full Force Vigor  Ana Linguee 
Indemnity Indeminização  Ana IATE 
Indenture Contrato/Certifi

cado 
 Onoma 

Insolvent Insolvente  Ana IATE 
Issue Emitir/Emitição  Ana Linguee 

Jurisdiction Jurisdição  Ana IATE 
Jury Júri  Ana IATE 

Lease Arrendamento  Ana IATE 
Legal Legal/Jurídico  Ana Linguee 
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Legal 
Ownership 

Propriedade 
Legal 

 Onoma 

Liability Responsabilida
de 

 Ana IATE 

Lien Direito de 
Retenção 

 Ana IATE 

Liquidator Liquidatário  Ana IATE 
Matrix Matriz de 

Preços 
 Onoma 

Money Numerário  Onoma 
One-off cost Custo único  Onoma 
Opinion of 
Counsel 

Parecer jurídico  Onoma 

Parties Partes  Ana IATE 
Prejudice Prejuízo  Ana IATE 
Provision Disposição  Ana IATE 

Public 
Limited 

Company 
(PLC) 

Sociedade 
Anónima de 

Responsabilida
de Limitada 

(SARL) 

 Ana IATE 

Quotation Orçamento/Ped
ido de Cotação 

 Onoma 

Remedies Medidas de 
Correção 

 Ana IATE 

Subsidiary Filial/Afiliada  Ana IATE 
Suit Processo  Ana IATE 

Third Party Terceiro  Ana IATE 
To Contract Concluir um 

Negócio 
 Ana IATE 

Trial  Julgamento  Ana Linguee 
Under X Por força de X  Ana IATE 

Undersigned Signatário  Ana Linguee 
Unenforceabi

lity 
Inexequibilidad

e 
 Onoma 

Warranty Garantia  Ana Linguee 
Witness Testemunha  Ana IATE 
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Glossário terminológico de Prestação de Serviços 

 
 

Inglês Português Comentários Fonte	  
Actuary Atuário Pessoa que se 

ocupa do 
trabalhos de 
avaliação e 

administração 
de riscos 

Ana Linguee 

After-sale Pós-venda  Ana Linguee 
Attract Captar  Onoma 
Cascade 
Upward 

Subida no nível 
hierárquico 

 Onoma 

Cluster Cluster Em grupo Onoma 
Compliance Compliance Significa que 

se encontra 
em 

conformidade 
(muitas 

empresas têm 
um 

departamento 
de 

compliance) 

Onoma 

Employee Funcionário  Ana Linguee 
Export 
Control 

Controlo de 
Exportações 

 Ana Linguee 

Garnishment Penhora  Onoma 
Hidden 

Discount 
Desconto 

Oculto 
 Onoma 

Home Base 
Delegation 

Sede  Onoma 

Host Country País de 
Acolhimento 

 Ana Linguee 

Human 
Resources 

(HR) 

Recursos 
Humanos (RH) 

 Ana Linguee 

Immigrants Expatriados No caso de a 
emigração 
decorrer no 
âmbito do 
emprego 

Onoma 

Invoice Fatura  Ana Linguee 
Letter of 

Reference 
Carta de 

Recomendação 
 Ana Linguee 
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Management Gestão  Ana Linguee 
Market 

Benchmark 
Referência de 

Mercado 
 Ana Linguee 

Onboarding Integração  Onoma 
Overtime Horas 

Extraordinárias 
 Ana Linguee 

Payroll Lista de 
Pagamentos 

 Onoma 

Pay slip Recibo  Onoma 
Personnel Funcionários  Ana Linguee 

Predelegatio
n 

Pré-Sucursal  Onoma 

Rejection 
letters 

Cartas de 
recusa 

 Ana Linguee 

Repatriation Repatriação   Ana 
S & M 

Department 
Departamento 

V & M 
  Onoma 

Salary Salário   Onoma 
Service 
provider 

Prestador de 
serviços 

  Ana 

Shadow 
Payroll 

Lista de 
Pagamentos 
Secundária 

  Onoma 

Taxability Carga Fiscal   Onoma 
Third Party 

Worker 
Trabalhador de 

Terceiros 
Trabalhadores 

Sub-
contractados 
(ex: através 

de uma 
empresa) 

 Onoma 

Troubleshoot
ing 

Resolução de 
Problemas  

 Ana Linguee 

Wage Remuneração  Ana IATE 
Work 

Residence 
Permit 

Autorização de 
Trabalho-
Residência 

 Onoma 

Year end 
support 

Subsídio  Onoma 

 
  



	   	   XXVII	  

Glossário terminológico de Engenharias 

 

Inglês Português Comentários Fonte 
AC power Alimentação 

Elétrica em 
corrente 
alterna 

 Ana IATE 

Autonomous 
Work 

Funcionamento 
Autónomo 

 Ana Linguee 

Battery 
Backup 

Bateria de 
Reserva 

 Ana Linguee 

Bearing  Chumaceira  Onoma 
Breaker Disjuntor  Onoma 
Charger Carregador  Ana Linguee 
Electrical 

Noise 
Ruído Elétrico   Ana Linguee 

Flanges Flanges  Onoma 
Float 

Charger 
Carregador 
Flutuante 

 Onoma 

Flow Caudal  Ana IATE 
Infrared Infravermelhos  Ana IATE 
Interface Interface  Ana Linguee 

Interlocked 
Door System  

Sistema de 
Portas com 

Encavilhamento 

 Onoma 

Iron Ferro  Ana IATE 
Lubrication Lubrificação  Ana Linguee 

Maintenance Manutenção  Ana Linguee 
Metal 

Detector 
Detector de 

Metais 
 Ana Linguee 

Mixed-alloy Liga Mista  Ana Linguee 
Oscilloscope Osciloscópio  Ana Linguee 
Performance Desempenho  Ana Linguee 

Photocell Fotocélula  Onoma 
Power Grid Rede de 

Energia Elétrica 
 Ana Linguee 

Power 
Supply 

Fonte de 
Alimentação 

 Ana Linguee 

Pump Bomba  Ana Linguee 
Remote Unit Unidade 

Remota 
 Ana Linguee 

Shaft Veio  Onoma 
Standby Em espera  Ana Linguee 

Start 
sequence 

Sequência de 
Arranque 

 Ana Linguee 
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Start Up Arranque  Onoma 
Throughput Capacidade de 

Transmissão 
 Ana IATE 

Trip Falha (ex: gas 
turbine trip -> 

falha na 
turbina de 

gás) 

Onoma 

Turbine Turbina  Ana IATE 
Upgrade Atualização  Ana IATE 

Ventilation Ventilação  Ana IATE 
Supply Cord Cabo de 

Alimentação 
 Ana Linguee 

Wavelenght 
Range 

Comprimento 
de Onda 

 Ana Linguee 

Photometric Fotométrico  Ana IATE 
Microprocess

or 
Microprocessad

or 
 Ana IATE 

Spectral 
Band 

Banda 
Espectral 

 Ana IATE 

Analogue Analógico  Ana IATE 
Logarithm Logaritmo  Ana IATE 

Absorbance Absorvência  Onoma 
Transmittanc

e 
Transmitância  Onoma 

Fuse Fusível  Ana IATE 
 

 

 

 


